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KRISLAI
Velniška dilema.
Kur išeitis?
Skurdo ir melo filosofai.
Profesorius nepataikė.
Mokslas klestėjime.

Rašo A. Bimba

Antradieni išgirdome dar 
vieną pranešimą. J j padare 
demokratu šulas Adlai St e- 
vensonas.

Stevensonas važinėjo po A- 
^zi.Aa ir Europą. Daug matęs 
ir/dar daugiau girdėjęs.

Pranešimas įdomus. Trum
pai jis skamba maždaug taip:

Azijiečiai pasimoję nusikra
tyti imperialistu.

Azijiečiai nesibijo koniuniz- 
mo-marksizmo.

Azijos kraštai nemano, jog 
jie turi pasirinkti tarpe Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos. -Jie 
nori žygiuoti savuoju keliu.

Europoje ir Azijoje Ameri
kos vardas smarkiai nukritęs.

Europiečiai įsitikinę. Kad 
Amerika grūda juos į naują 
karą. Karo gi jie bijo.

Kur išeitis? Stevensonas ne
turi. V ienas dalykas jam esąs 
aiškus, atseit, talkininku me- 

'd/iojimas per prievartą yra 
lyvaila politika.

Ir dar tiek jis žinąs, kad 
Įt/ilniui, o ne Amerikai, tar
nauja tie, kurie sako, kad rei
kėtų nors bent truputi suma
žinti ginklavimosi ir militariz- 
mo išlaidas.

* + *
“Tautieti, atlik savo parei

gą skurde ir ašarose skęstan
čiai savo tėvynei,’ šaukia ra- 
ketioriai iš VLIKo.

Melas nub pradžios iki ga
lo. Tėvynė neskęsta jokiame 
skurde nei ašarose.

Ką: tie raketioriai tikisi at
siekti, taip begėdiškai per a- 
kis meluodami ir Lietuvą nie
kindami ? 

• • •“ • *" • "* •
Kanadiškėje Kardelio ga- 

zieto.je (Nepriklausomoje Lie
tuvoje) pravirko prof. dr. J. 
Pajaujis. Jis irgi ima nagan 
Lietuvą. Vanoja jis Lietuvos 
Mokslų Akademiją. Jis sura
dęs, kad “komunistai verčia 
akademikus lietuvių rusinto
jais.” i 1

Prof. Pajaujis pasirodo la- 
baįi prastu'strielčiumi. šovė ir 
nepataikė.

Savo ilgokos tirados pabai
goje profesorius sumini moks
lininkus, kurie Mokslų Akade
mijos institutams vadovauja. 
Visi jie skamba gražiai lietu
viškai.

štai Akademijos prezidiu
mas: Prez. J. Matulis, vice- 
prez. J. Žiugžda, sek r. K. Kie
lių kas.

O va įvairių institutų gal
vos :

Biologijos — M. Valius.
Geologijos ir Geografijos— 

K. Bieliukas.
Technikos Mokslų — J. In

driūnas.
Chemijos ir Cheminės Tech

nologijos — K. Daukšas.
Ekspe r i m e nti n ės M e d i c i nos 

ir Onkologijos — B. Lenkaus
kas. 
1 ŽemėfJ ūkio — J. Kriščiū-

Miškų ūkio — Antanas 
K ve d e ras.

Lietuvių Literatūros — K. 
Korsakas.

Lietuvos Istorijos — J. 
Žiugžda.

Ekonomikos — D. Budrys.

NEHRU SAKO, AMERIKA 
NIEKINA AZIJOS IR 
EUROPOS TAUTAS

[Amerikos politikieriai grasina 
[baust tuos, kurie jų neklausys

New Delhi, Indija.—Indi- 
jos premjeras Nehru, kal- 

i bedamas šalies seime, pa- 
; reiškė:

—Jungtinės Valstijos su 
savo bičiuliais iš Lotyniško
sios Amerikos paniekino 
Indija ir kitas Azijos tau
tas, kuomet atmetė pasiū
lymą Jungtinių Tautų sei
mui — pakviesti ir Indiją i 
politikę konferenciją taikai 
daryti Korėjoje.

Tuo žygiu Jungtinės Vals
tijos paneigė ir Europos 
tautas, kurios taip pat no
re i o, kad Indija dalyvautu 
toje konferencijoje.

(Už* Indijos pakvietimą 
balsavo dauguma seimo de
legatu, tačiau nesudaro 
dviejų trečdalių reikalingų 
tam pagal taisykles balsų.)

Amerika taipgi paniekina 
Azijos žmones, kuomet už
draudžia priimti Kiniją į 
Jungtines Tautas.

Veteranas bombardavo 
žuvį, bet pats užmuštas

Fort Dix, N. J. — Saržen- 
tas Walter C. Mumford, su
grįžęs Korėjos karo vetera
nas, metė upelin rankinę 
granata, mėgindamas už
mušti žuvį. Bet granata 
sprogdama užmušė jį pati.

Kongresmanai žiūrės, kaip 
Amer. eikvoja propagandai 
75 milijonus dol. per metus

Washington. — Frank T. 
Bow ir du kiti Jungtinių 
Valstijų kongresmanai iš
vyko Europon, kur tčmys, 
kaip išeikvojama 75 mili
jonai dolerių per metus 
“Amerikiniam Balsui,” tai 
vra, radijo ir spaudos pro
pagandai prieš komunizmą.

Jie taip pat žiūrės, ko
kiuose namuose gyvena 
amerikiniai valdininkai Va
karinėje Vokietijoje ir ki
tuose vakarų Europos kraš
tuose. Amerika ten įtaisė 
savo par e i g ū n a m s daug 
brangesnius apartm e n t u s 
bei namus ,negu jie būtų 
galėję pasisamdyti Jungti
nėse Valstijose.

Washington. — Eisenho- 
weris pakvietė į svečius 
Turkijos prezidentą Baya- 
rą.

Matematikos-Gamtos ir Tai
komųjų Mokslų — VI. Lašas.

Teisių — J. Bulovas.
Centrinės Bibliotekos — S. 

Brašiškis.
Tai šitaip tapo Lietuvos 

Mokslų Akademija “surusin
ta.”

Prof. Pajaujui patartina 
rimtai susirūpinti savo galvos 
reikalais.

| “Nedakepti” politikieriai
Užsieninė Amerikos poli

tika yra nesubrendusi, — 
sakė Nehru. — Jos politi
kieriai, žiauriai šnairuoda
mi, vaikščioja po pasaulį ii' 
visiems grasina, “mes jus 
nubausime, jeigu nedarysi
te taip, kaip Amerika no
ri.”

Rhee grasina pats 
paleisti belaisvius

Seoul, Korėja. — Genero
lai Syngmano Rhee, Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidento, grasino patys pa
leisti šiaurinius korėjiečius 
ir kinus belaisvius, kurie at
sisaką grįžt namo.

Rhee karininkai pasakoja, 
kad Kinijos bei šiaurinės 
Korėjos komunistai, ateida
mi į belaisvių stovyklas, 
esamas globoje tarptauti
nės komisijos, “grūmoja at
keršyti belaisvių gimi
nėms,” jeigu jie nesutiks 
grįžti.

Jei Impellitteriui būtu 
užtikrinta pensija, tai jis 
nekandidatuotij į majorus

New York. — Miesto ma
joras Impellitteris, konser
vatyvus demokratas, sakė 
savo bičiuliams, kad jis ne
mėgintų vėl kandidatuot į 
majorus, jeigu jam būtų 
užtikrinta kita miestinė 
tarnyba bent dvejiems me
tams . Taip patarnavęs dar 
porą metų, Impellitteris ga
lėtų gauti miestinę pensiją 
visam amžiui — po 20 tūk- 
tančių dolerių per metus.

Demokratų nominacijas į 
miesto majorus didžia dau
guma balsų laimėjo pažan
gus demokratas Robertas 
F. Wagner. Tuomet Impel- 
litterio draugai nuvyko i 
valstijos sostinę Albany įre- 
gistruot jį kaip Experience 
Partijos kandidatą. Pats 
Impellitteris, tačiau, dar ne
sakė, ar kandidatuos ar ne.

Francija pakelia algą 
kai kuriem darbininkam

Paryžius.—Franci jos val
džia 20 procentų pakelia al
gas 400,000 darbininkų, dir
bančių valdinėse pramonė
se. Vidutinė tų darbininku 
alga iki šiol buvo apie 130 
dolerių per mėnesį.

Darbo unijos sako, tai per 
mažas uždarbio priedas. 
Reikalauja tinkamai pakel
ti algas visų pramonių dar
bininkams.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
būsią lietaus.

Indijos kareiviai Panmunjome, Korėjoje. Jie čionai pri
buvo paimti globon karo belaisvius, kurie nenori grįžti 
namo. Užpakalyje matosi “helikopteriu,” kuris atgabena 
daugiau tokių kareivių.

Dulles, kritikuodamas Sovietus, 
ragina užgiri Amerikos planus

United Nations, N. Y. — 
Amerikos valstybės sekre
torius John Foster Dulles, 
kalbėdamas Jungtinių Tau
tų seime (asemblėjoj), “abe
jojo, ar Sovietų Sąjunga iš 
tikrųjų nori taikos.”

Dulles sakė: Jeigu Sovie
tai turėtii “ščyras” taikos 
intencijas, tai užgirtų ame
rikinius pasiūlymus dėl tai
kos Korėjoje, del atominės 
jėgos kontroliavimo ir del 
taikos sutarčių su Vokieti
ja bei Austrija.

Pasak Dulles, taikos poli
tika taip pat reikalauja, 
kad Sovietų Sąjungą ir ko
munistinė Kinija sulaikytų 
ginklus Vietnamo liaudinin
kams, kovojantiems už In- 
do-Kinijos išlaisvinimą nuo 
Franci jos.

Dulles taip pat linkėjo, 
kad Sovietai “paliuosuotų” 
nuo savęs Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir kitus savo kaimy
nus.

Kartu jis siūlė pakeisti 
Jungtinių Tautų konstitu

Anglija dar ilgai laikys savo 
armiją Vakarinėje Vokietijoje

London. — Anglija žada 
laikyti keturias divizijas 
savo armijos Vakarinėje 
Vokietijoje ir po to, kai Va
karų Vokietija rekrutuos 
pusę milijono savo kariuo
menės. Tokiu būdu Angli
ja stengiasi suraminti 
Francija, kuri bijo vokiečių 
armijos atgaivinimo. •

Vakariniu vokiečiu armi- e v
ja, pagal Amerikos planą, 
turėtų būti įjungta į ben
drąją tarptautinę vakarų 
Europos šalių kariuomenę 
prieš komunizmą.

Bet Francija, bijodama 
vokiečių, vis dar neužgiria 
to plano.

Pati Anglija nesidės i 
tarptautinę armiją. Tad 
Francija prašė bent atski
rai palaikyti anglų armiją 
Vakari nėję Vokietijoje, 

ciją taip, kad nė viena iš 
penkių didžiųjų valstybių 
negalėtų atmesti tarimus, 

. kuriuos padarys dauguma 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos, šis siūlymas nu
kreiptas ypač prieš Sovietų 
Sąjungą.

Dulles peikė sovietinį siū
lymą paplatint politinę kon
ferenciją taikai daryti. Ko
rėjoje, įtraukiant į tą kon
ferenciją ii- penkis neutra
lius kraštus — Indija, Pa
kistaną, Sovietų Sąjungą, 
Burma ir Indoneziją.

Dulles sakė, jog šis pa
siūlymas stato pavojun tai
kos reikalą Korėjoje. Jis 
reikalavo negaišuojant už
ginti Amerikos planą,—kad 
konferencijoje dal y v a. u t ų 
tiktai tos šalys, kurios ka
riavo Korėjoje, ir kad kon
ferencija įvyktų Genevoj. 
Šveicarijoj, arba. San Fran- 
cisco'i arba Honolulu mies
te, Hawa juose, pradedant 
nuo spalio 15 d.

'kaip atramą prieš vokie
čius.

(Bonn, Vokietija. — Pra
nešama, kad jei Francija 
dar atidėlios prisidėjimą 
prie tarptautinės armijos, 
tai pati Vakarų Vokietija 
su Amerikos užgyrimu at
kurs tautinę vokiečiu armi- 
ją.)

Paspruko bombinis 
Izraelio teroristas

Tel Aviv, Izraelis.—Pra
nešama, jog Francijon pa
spruko teroristas Simon 
Behar. Izraelio teismas ne
seniai už akių nuteisė jį 12 
metų kalėti, kaipo narį šai- 
kos, kuri bombomis sprog
dino Sovietų ir Čekoslova
kijos atstovybes .

j SOVIETŲ SĄJUNGA 
išbandė naujesnius 
ATOMINIUS GINKLUS
Vėl kviečia Ameriką susitarti
užgini A- ir H-bombų vartojimą

I _____
I

Maskva.— Sovietų Sąjun- 
| ga išbandė nauju rūšių ato- 
I mines bombas. Tarp jų bu- 
i vo ir hydrogeninė bomba, 
į daug sykių smarkesnė už 
paprastąją atom-bombą.

Sovietų vyriausybė, ta- 
i čiau. vėl siūlvs tarptautinę 
! sutartį, kad būtų griežtai 
į užginta vartot karui atomi-

I Tito užgina Sovietam 
| temyli jo manevrus

Belgrad. — Jugoslavija 
pradėjo didelius savo armi
jos manevrus netoli Italijos 

i rubežiaus. Tuom atsiliepia 
i i. Italijos manevrus, daro
mus paliai Jugoslavijos sie
ną.

Jugoslavijos Tito valdžia 
pakvietė Amerikos, Angli
jos, Turkijos, Burmos ir ki
tu “vakarinių” kraštų kari
ninkus stebėti jugoslavų 
manevrus. Bet neleidžia So
vietų ir jų draugų atsto
vams tėmyti tuos karinius 
pratimus.

Arklinių lenktynių biznis 
Sumokėjo $164,000 žulikam 
iž streiku stabdymą

New York. — Yonkerso 
arklių lenktynių kompanija 
išmokėjo 164 tūkstančius 
dolerių penkiems savo “tar
pininkams,” kurie už tai 
sulaikė grėsusius tam biz
niui darbininkų - tarnauto
jų streikus. Tatai liudijo 
tyrinėjančiai valstijinei ko
misijai Atwood C. Wolf, tų 
lenktynių vice-prezidentas.

Lenktynių stadiumo dar
bininkai - tarnautojai pri
klauso Darbo Federacijos 
unijoms. Kad sulaikyt juos 
nuo streikų, tai kompanija 
papirkinėjo unijinius vadus 
ir tokius pašalinius tarpi
ninkus, kaip Joseph Pizzo, 
New Yorko majoro Impel- 
litterio demokratų vadas 
Bronxe. Vien Pizzo už tai 
gavo $65,000.

Tų unijistų vadas Thomas 
F. Lewis buvo vyriausias 
samdymų bosas ir įstate 
kompanijai 35 buvusius ka
lėjime kriminalistus, kaip 
atsakingus tarnautojus. Bet 
Lewis pavarė iš tarnybos 
Pizzo ir tūlus kitus. Uz tai, 
manoma, samdytas gengs- 
teris ir nušovė Lewisa.

Ceilono valdininkai sakė, 
jog Čekoslovakija nori 
pirkt daug gurno (robo) iš 
Ceilono, kuris parduoda Ki
nijai 50,000 tonų gurno per 
metus.

nes - hydrogenines bombas 
bei kitus daugmeniško žu
dymo ginklus, sako Izviesti- 
ja. sovietinės valdžios laik
raštis.

Sovietų Sąjunga labiau
siai stengiasi pritaikyti ato
minę jėgą fabrikams ir ki
tiems naudingiems kasdie
niams dalykams.

Sovietinė spauda sykiu 
kritikuoja amerikonus ir ju 
talkininkus, kurie " atmetė 
Sovietu pasiūlymus — už
drausti atominius ginklus 
ir įvesti tarptautinę atomų 
jėgos kontrolę.

(Amerikinį planą dėl ato
minės kontrolės Sovietai 
smerkė kaip Amerikos pa- 
simo jimą užvaldyti atomų 
jėga visame pasaulyje, o 
ypač slopinti atominę pra
monę Sovietų Sąjungoje.)

Izviestija rašo, kad So
vietų Sąjunga šiuo tarpu 
turi gamintis atominius 
ginklus, kad galėtų apsigin
ti, nes Jungtinės Valstijos 
grūmoia a to m i n i u karu 
prieš komunizmą.

(Amerikos Atomu Jėgos 
Komisija jau pirmiau pri
pažino, jog Sovietų Sąjun
goj buvo išbandyta hvdro- 
geninė bomba, orugpjūč. 31 
d. komisija pranešė, kad So
vietai padarė eilę naujų 
a tom i n ių sprogimų.)

Republikonu partija 
minis, sako sen. Morse

Bedford, Pa. — Senato
rius Wayne L. Morse sake, 
nepaslanki “Republ ikonų 
Partija yra taip mirusi, 
kaip pasakiškas Dodo.”

Morse atsimetė nuo re
publikonu po .Eisenhowerio 
išrinkimo. Dabar jis vadi
nasi politiniai nepriklauso
mu."

Kalbėdamas CIO Plieno 
Darbininkų Unijos apskri
ties konferencijoje, sen. 
Morse pareiškė:

“Jeigu demokratai pa
skirs Adlai Stevensoną sa
vo kandidatu i prezidentus 
1.956 metų rinkimams, tai 
Eisenhoweris bus taip su
muštas, kaip Napoleonas 
prie Waterloo.”

Daktaras pašovė daktarę 
ir pats nusišovė

X

Rochester, N. Y. — Dr. 
Paul Craddock, 34 metų, 
peršovė veidą ir pilvą dak
tarei Sarai Mattesonaitei, 
32 metų, ir pats nusišovė 
todėl, kad jinai atsisakė 
tapti jo žmona. Abudu dak
taravo čionaitinėje Strong 
Memorial Ligoninėje.

Daktarė Mattesonaitė bus 
sugydyta.
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DEMOKRATŲ KONFERENCIJA
ŠIOS SAVAITĖS pradžioje Chicagoje įvyko demo- | 

kratų partijos veikėju konferencija. Ji buvo sulšaukta 
neva pasitikti Adlai E. Stevensoną, grįžusį iš kelionės po 
pasaulį, bet ištikrųjų tai buvo konferencija sutvirtini
mui demokratų partijos jėgų, kad ji galėtų ryškiau da
lyvauti 1954 metų kongresiniuose rinkimuose.

Konferencijoje dalyvavo ir buvusis prezidentas Tru
manas. Jis netgi padarė Įdomų žestą, pasakydamas vie
šai,, kad demokratų partijos vadovu dabar esąs ne jis, o 
Stevensonas. Kai kurie spėja, kad šis Trumano paša- 1 
kymas reiškia, jog jis, Trumanas, ir jo paskėjai 1956 me- i 
tais turėsią stoti už tai, kad Stevensonas ir vėl būtų no- , 
minuotas kandidatu šalies prezidento vietai.

Demokratai kritikavo Eisenhowerio administraciją, ■ 
bet toji kritika buvo pernelyg paviršutiniška, o kai kur ' 
net ir šleiva. Sakysime: demokratai kritikavo republi- | 
konų valdžią dėl to, kad ji permažai ginkluojantį kraštą! .

Konferencija niekur viešai ir griežtai nepasisakė ‘ 
prieš siautėjantį makartizmą, nešaukė žmonių prieš jį 
kovoti, žodžiu, kiek tai liečia Amerikos žmonių laisves, ' 
šiandien trempiamas, demokratai nutylėjo, turbūt bijo
damiesi, kad ir jų partija nebūtų apšaukta subversyve. ,

•

KONFERENCIJOS PROGA Adlai E. Stevensonas i 
sakė kalbą, kuri buvo transliuota per visą kraštą,—kal
bą apie tai, ką jis patyrė.

Stevensonas patyrė, jog makartizmas kenkia Ame
rikai, bet nešaukė žmones kovoti prieš jį.

Stevensonas, kalbėjęsis su daugybe valstybių parei- | 
gūnų, patyrė, kad pasaulis šiandien nori taikos. Pa- I 
šaulio žmonės yra priešingi pekliškam ginklavimuisi,. I 
priešingi tai Eisenhowerio-Dulleso politikai, kad komu- i 
nistinis'pasaulis turėtų būti sužlugdytas.

' ’ Stevensonas sužinojo, jog pasaulio tautos supranta., 
kad tokia Eisenhowerio - Dulleso politika veda prie ka
tastrofos. Azijos tautos ir Vakarų Europos tautos sa
ko, kad kapitalizmas ir komunizmas gali gyventi taikoje 
ir kad Amerika turėtų sutikti visus opiuosius klausimus 
spręsti derybomis, o ne ginklu.

■ ••"Dėl to Stevensonas ir siūlo, kad republikonų admi
nistracija tartųsi su Tarybų Sąjunga. Jis siūlo, kad 
Amerika siūlytų Tarybų Sąjungai nepuolimo sutartį ir 
krfd, padarius tokią sutartį, būtų eita prie ginklavimosi | 
sumažinimo.

Šis Stevensono pasisakymas, be abejojimo, yra svei
kintinas, nes jis išreiškia milijonų pasaulio ir Amerikos 
žmonių norus, troškimus.

• Kadangi dabar Stevensonas yra demokratų partijos 
vadovas, Trumano palaimintas, tai demokratai ir turėtu 
šį klausimą nešti į visuomenę; jie turėtų nuolat ir visur 
pasisakyti už derybas, už susitarimus su Tarybų Sąjun
ga,* už didžiųjų valstybių vyriausių pareigūnų konfe
renciją, kurią kadaise siūlė Malenkovas, kurią siūlė 
Churchillas.

Jei to nebus, tai Stevensono kalba tik kalba ir tepa
siliks.

REFERENDUMAS DĖL 
TAIKOS AR KARO

Kanados Liaudies Baisau 
rašo:

“Kanados Taikos Kon
gresas pradeda Kanadoje 
referendumą taikos reika
lu. Kiekvienas kanadietis 
turės progą pareikšti savo 
nuomonę slaptu būdu, ar 
jis remia, kad vadovaujan
čios jėgos turėtų pasitari
mus išsprendimui proble
mų, kurios grūmoja pasau
lio taikai, ar ne.

“Šis referendumas bus po 
visą pasaulį. Viso pasaulio 
žmonės per šį referendumą, 
parodys, ką jie mano šiuo 
reikalu.

“Referendumas skelbia
mas tikslu daryti spaudi
mą į vadovaujančias jėgas, 
kad jos daugiau . atydos 
kreiptų į susitarimą, o ne į 
ginkluotų jėgų būdavo j imą. 
Ir yra manoma, kad milži
niška dauguma pasisakys 
teigiamai.
“Kanados Taikos Kongre

sas jau pagamino balotus ir 
bus platinami po visą Ka
nadą. Tuo pat sykiu bus 
šaukiami mitingai ir ma
žesni susirinkimai tikslu 
išaiškinti referendumo svar
bą. Toronte toks mitingas 
įvyks Massey Hall, rug
sėjo 27-tą dieną. Čia Dr. 
Endicott duos pranešimą 
apie taikos judėjimo atsie- 
kimus, pasaulinę situaciją 
ir referendumo reikšmę. 
N e p a m irškit pasiklausyti 
šio pranešimo.“

Kanadiškis laikraštis tei
singai sako, jog šiandien 
“taikos klausimas tampa 
pačiu svarbiausiu žmonių 
reikalu visame pasaulyje. 
Neišsprendus taikos klausi
mo, negalima net rimtai 
planuoti ateitį.“

SMŪGIS MAKARTIZMUI
DEMOKRATŲ NOMINAVIMAS Robert F. Wagne- 

rio kandidatu New Yorko miesto majoro vietai, tarp 
kitko, yra ir smūgis makartizmui.

Turime atsiminti, kad už dabartinį miesto majorą,. 
Impellitteri, stojo pačios reakcingiausius jėgos,—tos jė
gos, kurios priima makartizmą, kurios eina išvien su 
reakcija, siautėjančia visoje šalyje.
, .. Tiesa, važiuotos fėro pakėlimas iki 15 centų, už ku

rį Impellitteris stojo, o prieš ką Wagneris pasisakė, 
taipgi turėjo reikšmės balsavimuose; turėjo reikšmės ir 
tai, kad Impellitterio administracija buvo apsileidusi vi
sose srityse. Tačiau milžiniškos reikšmės turėjo ir tai 
faktas, kad Wagneris reprezentavo Naujosios Dalybos 
šalininkus, rcoseveltinius f alininkus, o Impellitteris — 
Naujosios Dalybos priešus, Farley ir gubernatoriaus 
Dewey šalininkus.

• Šis reakcininkams smūgis, užduotas antradienio bal- 
g&vimuose, bus jaučiamas ne tik pačiame didmiestyje, 
o ir už jo ribų.

‘ Reikšmingas dalykas ir tame, kad nominacijose bu
vo nominuotas kandidatu Brooklyno teisėjo vietai ne
gras Lewis S. Flagg. Jis buvo nominuotas kaip nepri
klausomas jokiai partijai; jo nominavimas buvo laimė
tas dėl to, kad Brooklyno baltieji ir negrai piliečiai mo
kėjo susitarti ir vieningai balsuoti.

- Mūsų laikraštis, kaip skaitytojai žino, iš pat pra
džių akstino kiekvieną demokratu užsiregistravusį pi
lietį balsuoti už Wagneri, balsuoti prieš Impellitteri. 
Kaip jie balsuos tikruose balsavimuose-rinkimuose,—ki
tas dalykas. Svarbu, kad buvo neįleistas Impellitteri į 
oficiali demokratų sąrašą kandidatu.

Apie lapkričio 3 dienos rinkimus pakalbėsime vė
liau. ■ ! ?l 1

Dabar tenka pasidžiaugti tuo, ką piliečiai parodė 
praėjusi antradienį.

KAIP VISA TAI 
PRASIDĖJO

Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidžiamas bertaininis 
žurnalas Šviesa (už liepos- 
rugpiūčio - rugsėjo mėne
sius) spausdina tos orga
nizacijos Centrinio Komite
to pareiškimą, kuriame, 
tarp kitko, skaitome:

“Prezidentas Trumanas 
1947 metų kovo 21 d. išlei
do taip vadinamą ‘Execut
ive Order No. 9835/ o 
prezidentas Eisenhowe r i s 
1953 metų balandžio 27 
dieną paskelbė ‘Execut
ive Order No. 10450.“ Šitie 
potvarkiai įgalina Valsty
bės Prokurorą sudaryti ir 
paskelbti taip vadinamų 
‘subversyvių’ organizacijų 
sąrašą. Tai esą neva ap
saugai valstybės tarnauto
jų nuo priklausymo prie 

Dvi skaudžios tornado aukos Flint, Mich. Paveikslo 
kairėje pusėje Mrs. Lillian Burgess, 28 metu. Audroje 
žuvo jos vyras ir duktė, o ji pati neteko abiejų kojų. 
Dešinėje pusėje Mrs. Lucille Barr. 33 metų, taip pat ne
tekusi abiejų kojų. Jos dabar mokosi Wayne universitete 
naminės ekonomijos. Jas mokina Mrs. Hannah Pretzer.

‘neištikimų’ organiza c i j ų. 
Tai reiškia, kad valstybės 
tarnautojams draudž i a m a 
priklausyti prie tokių orga
nizacijų.

“Iki šiol Valstybės Pro
kuroras jau yra įtraukęs į 
tokį sąrašą apie tris šimtus 
įvairių liaudiškų organiza
cijų. Vienos tų organiza
cijų visiškai ignoruoja tą 
Prokuroro žygį, kaipo ne
teisingą, prieškonstitucinį 
reakcijos žygį prieš darbo 
žmonių judėjimą, kitos gi 
panaudoja visas legališkas 
priemones savo teisių apgy
nimui.

“Šiomis dienomis buvo 
gautas iš Valstybės Proku
roro pranešimas, kad jis 
ruošiasi į tokį sąrašą 
įtraukti ir mūsų Lietuvių 
Literatu ros Draugiją. 
Draugijos Centralinis Ko
mitetas yra nutaręs ir pa
siryžęs visais jam prieina
mais ir galimais būdais 
Draugiją apginti, tai yra, 
nedaleisti įtraukti į minėtą 
sąrašą, o jeigu vis tiek bū
tų įtraukta, tai kovoti, kad 
tas įtraukimas būtų nuo 
Draugijos nuimtas. Yra ke
letas legališkų priemonių 
apgynimui, einant net iki 
teismo. Jūsų Komitetas 
stengsis tas visas priemo
nes kuo sėkmingiausiai iš
naudoti.“

,Gynimosi reikalui Drau
gijos Komitetas prašo na
rius ir kuopas, kad jos pri
sidėtų su pinigine parama.

TARYBINIŲ ŠACHMATI
NINKŲ LAIŠKAS AME

RIKOS ŠACHMATI
NINKAMS

Tarybų Sąjungos šachma
tininkų o r g a n izacija pri
siuntė Amerikos šachmati
ninkų federacijai sekamo 
turinio laišką:
“Gerbiamas 
p. prezidente, 
“Ponai i

“Visasąjunginė šachma
tų sekcija ir žemiau pasira
šiusieji tarybiniai šachma
tininkai kreipiasi į Jus ry
šium su ta aplinkybe, kad 
š. m. liepos 15 d. paskirta
sis Niujorke matčas tarp 
JAV ir TSRS šachmatų ko
mandų neįvyko.

“Kaip žinoma, tarybinių 
šachmatininkų k o m a n d a 
grįžo į Maskvą, nepasiekusi 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių — iš Paryžiaus po to, 
kai paaiškėjo, kad tarybi
niams šachmatininkams nu
statomi neįprasti ir nepri
imtini suvaržymai dėl jų 
buvimo Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse sąlygų.

“Mes dėkojame Jums, p. 

prezidente, ir Amerikos 
šachmatų federacijai už tas 
priemones, kurių buvo im
tasi organizuojant matčą ir 
sudarant TSRS šachmati
ninkų komandai normalias 
sąlygas būti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Drau
ge mes apgailestaujame, kad 
nepavyko surengti tokių 
įdomių varžybų.

“Siekiant stiprinti drau
gystę tarp TSRS ir JA V 
šachmatininkų ir vystyti 
šachmatų meną, mes siūlo
me surengti anksčiau nu
matytąjį Amerikos ir tary
binių šachmatininkų susiti
kimą Maskvoje 1953 metų 
lapkričio mėnesį arba kitu, 
abiems komandoms patogiu 
metu.

“Prašome šį kreipimąsi 
laikyti mūsų oficialiu kvie
timu JAV šachmatų ko
mandai atvykti į Tarybų 
Sąjungą ir surengti drau
gišką susitikimą su TSRS 
šachmatų komanda.
Laukdami Jūsų atsakymo 

Jus gerbia...“
Pasirašo šachmatininkai 

Vinogradovas, Botvin i k a s 
ir kiti.

LIETUVOS AUKŠČIAU
SIOJO TEISMO 

SUDĖTIS
Lietuvos pa r 1 a m e n t a s 

(Aukščiausioji Taryba) iš
rinko sekamus asmenis į 
Lietuvos respublikos aukš
čiausiojo teismo narius:

Jacunską Vladą,
Juozo sūnų,

Jukna Stanislova,
Stasio s.,

Marcinkevičių Vilhelmą, 
Karolio s.,

Radzevičių Juozą,
Antano s.,

Skatiką Bronių,
Juozo s.,

Stundžą Jurgį,
Juozo s.,

Šinkūną Leoną,
Petro s.,

Visockį Nikolajų,
Kuzmos s.,

žemaitaiti Joną,
Mykolo s.,

Žilinską Zigmą.
Aleksandro s.

TERORAS NESULAIKO
Kaip žinia, fašistinis dik

tatorius Batista Kiuboje 
(Guba) pradėjo baisų tero
rą. Sukišo į kalėjimus dau
gybę darbininkų veikėjų, 
įvedė griežtą cenzūrą, su
varžė spaudą, kai kuriuos 
laikraščius uždarė.

Batistus policija užgrobė 
Kiubos Liaudies /socialisti
nės - komunistinės partijos 
spaustuvę, kurioje buvo 
spausdinamas die n r a š t i s 
“Hoy.“ šis dienraštis tu
rėjo 20,000 prenumeratorių. 
Spaustuvę valdžia užgrobė 
šių metų liepos mėn. 27 d.

Tačiau Kiubos darbinin
kai suranda p r i e m o n e s 
žmonėms pasiekti, nežiū
rint visų ’ sunkumų, nežiū
rint žiauraus teroro. Iš Ha
vana, Kiubos sostinės, pra
nešama; kad ten, vietoje 
“Hoy,“ leidžiamas slaptas 
savaitraštis, spausdinamas 
mimeogr'afu. Jis turi aš
tuonis puslapius ir 5,000 
egz. tiražo.

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee da
vė medalį kariniam Ameri
kos laivynui.

Kairo. — Egipto valdžia 
sulaikė graikų laivą, kuris, 
tarp kitko, gabeno Izraeliui 
35 amerikinius automobi
lius.

bylos reikalu
McCarran Aktas ir McClir- 
ran-Walter Įstatymas duo
da valdžiai galią bile kur 
deportuoti žmogų, kuris

Naujas tardymas
Jau ketvirti metai baigia

si nuo to, kai V. Andrulis 
buvo areštuotas deportavi
mui. Sužinojęs*, kad jis bu
vo vėl saukiamas apklausi
nėjimui, nusprendžiau dau
giau patirti apie jo bylą.

—Girdėjau, buvote ve’, 
kviečiamas Imigracijos De
partment, ko dabar norėjo 
ir kaip abelnai stovi jūsų 
byla?—klausiau jį.

—Gruodžio 5 sueis ketve- 
ri metai nuo mano pirmo 
arešto. Mano byla jau baig
ta nuosprendžiu deportavi
mui,—atsakė jis.

—Kaip dabar tas reika
las stovi? Tai ne vien žin
geidi!, bet svarbu kitiems 
žinoti, ypatingai kurių by
los dar eina —klausiu jį.

—Kaip žinoma, McCar
ran - Walter Įstatymas nu
sako, kad kai jau esi nu
spręstas deportavimui, turi 
dar 6 mėnesius laiko “susi
rasti šalį,“ kurion pats ga
li išvažiuoti arba kurion ta
ve valdžia deportuos. Mano 
3 mėnesiai išėjo rugpjūčio 
27...

—O kas bus, jei nesi
stengsi susirasti šalį, kuri 
priims, ar jei nerasi tokios 
šalies ir stengdamasis?

—Jei nesistengsi, gali gau
ti kalėjimo, arba piniginę 
bausmę arba abi. Jei steng
sies, bet nerasi, tuomet pa
deda “supervizijon,“ arb? 
“parolėn.“

—Ką tai reiškia?—norė
jau žinoti.

— Mane’ kvietė, rugsėjo 
1, tuo reikalu. Kvietime pa
stebėta pasiimti advokatą 
Imigracijos depar t m e n t c 
pareigūnai paskaitė, ką nu
sako ta “supervizija“ arba 
“parole'.“ Reikalaujama ne
turėti nieko su komunis
tais, apribojama keliavimas 
iki 50 mylių nuo savo gyve
namos vietos, reikalaujama 
sykį į mėnesį pasireikšti šio 
departmento ofise.

—Ar sutikote taip dary
ti?

—Savo advokatės Pearl 
M. Hart patariamas, atsi
sakiau pasirašyti tuos rei
kalavimus. Advokatė Hart 
taipgi argumentavo, kad 
keliavimo apribavimas ne
galimas pildyti, nes man ir 
savo asmeniškais ir laikraš
čio reikalais dažnai reikia 
važiuoti gan toli nuo Chi- 
cagos. Advokatė Hart sa
kė, kad įstatymai to nerei
kalauja ir kad tie reikala
vimai negali paneigti kon
stitucijoje garantuotas tei
ses.

—O kaip su pasireiškimu 
kas mėnesi s sykį?

—Tas pakeista...
—Ko daugiau klausta?
—Buvo visa eilė klausi

mų, kurie, galima sakyki 
paprasti tardymo procedū
ros klausimai. Atsakinėjo 
ar atsisakė atsakinėti dau
giausia advokatė, tik jos 
patariamas atsa k i n ė j a u. 
Taipgi kai kuriems klausi
mams jinai pasipriešino 
duodama savo pareiškimą j 
Žinote, neesant advokatu 
ypatingai kada klausinėj? I 
jau po priesaika, be advo- . 
kato patarimo, pa g a 1 b o s! 
sunku ir nepatartina atsa- ■ 
kinėti. Mano advokatė Pearl 
Hart tokias bylas jau se
niai veda ir tuos įstatymus j 
geriausia žino ir jos gina
mam nesunku, nes ji pata
ria. kas galima, kas reikia 
ir kas nereikia atsakinėti.

■—Dar vienas dalykas: Ar
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jau neturi pilietybės toj ša
lyj, kur gimęs?

—Tas aktas ir vėliau pra
vestas McCarran - Walter 
įstatymas, duoda daug au
toriteto Generaliam Proku
rorui, bet deportuoti žmo
gų galima tik į tą šalį, ku
ri duoda jam vizą. O visos 
šalys turi teisę nepriimti 
ne savo piliečių. Negalima 
jas privęrsti priimti. Ir su 
tuo nauju autoritetu Gene- 

• ralis Prokuroras negali jas 
priversti priimti. Ir su tuo 
nauju autoritetu General is 
Prokuroras negali depor
tuoti, jei nėra kur, gal dėl 
to žmonės dedami “po su- 
pervizija.“

—-Teko skaityti, kad Len
kijos valdžia kai ką priimii.

—Lenkijos valdžia sutin
ka duoti prieglaudą tiems, 
kurie galima deportuoti į 
fašistines ar policines vals
tybes; ji tai daro, kad iš
gelbėjus deportu o j a m u s 
nuo pavojaus.

—Man rodos, jums pir
miau buvo daromi ir kiti 
kaltinimai, kaip tas dalykas 
stovi?

—Įėjus galion McCarran 
aktui, kuris vadinamas 195C 
National Security Act, bu
vau areštuotas darant tuos 
kaltinimus, bet federalis 
distrikto teismas atmetė 
kaltinimus kaip neįrodytus, 
nepamatuotus...

—Ko dabar jūs galite ti
kėtis savo deport a v i m oi 
klausiniu? — pastačiau pa
skutinį klausimą. /

—Dabar tatai yra kaip 
viršuje apibūdinau. Ar kas 
daugiau bus daroma, tai 
ori klauso ne nuo manęs, dėl 
to ir sunku pasakyti, ko ga
lima tikėtis.

Šis interviu, manau, ge
rai nušviečia ir kitų depor
tavimo bylas. Ir naujais 
įstatymais remiantis, val
džia negali deportuoti tų, 
kurie neskaitomi piliečiais 
savo gimtinės šalies.

Lietuvos ir senos valdžios 
neskaitė savo piliečiais tų, 
kurie nebuvo Lietuvoje lai
ke valstybės kūrimosi, ar
ba kurie būdami užsienyje 
Besiregistravo ir nemokėjo 
po $10 kas pusmetis už pri
vilegiją pilietybės palaiky
mo gyvenant užsienyje.

Seniau atvykusieji iš Lie
tuvos dėl to nesisliaito Lie
tuvos piliečiai. > <

* z i
Firma V. Andrulio du ki

ti lietuviai norėta depor
tuoti. bet TSRS ambasada 
atsakė, kad pastoviam ap
sigyvenimui Lietuvon, kuri 
vra dalis TSRS, priimami 
tik jos piliečiai. J. B-is.

Berlyno komunistų demon
stracija prieš Conantą
Berlin. — Keli šimtai ko

munistų demonstravo prieš 
Aukštąjį Amerikos komisi- 
anierių Vokietijai Jamesą 
B. Conanfa, šaukdami: 
“Važiuok sau namo!“

Buvo skelbiama, kad Co- 
nantas atvyks teatran va
kariniame Berlyne pasižiū
rėti naujo amerikinio ju- 
džio apie Vokietija. BeL 
kilus demonstracija^ jis nM 
pasirodė.

Washington.—žydai Ka
ro Veteranai smerkė ra- 
gangaudį sen. McCarthy.
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Dovana
Įžambiuose nusileidžiančios saules 

spinduliuose ryškiai baltuoja uostamies
čio akmeniniai rūmai, auksinas! pakran
čių smiltys ir, ištįsdama i begalinę tolu
mą, dega tyli jūros lyguma. Tartum rū
pestingai nuplautas švarus dangus gla
monėja žydrumu, ir tik vakaruose, že
mai prie žemės, traukiasi siauri debesų 
ruoželiai. Akiratis tartum praskleistas, 
— taip platu aplink! Prieuostyje, išsi
rikiavusi į vieną eilę, stovi karo eskad
ra. Lengvu permatomu patiesalu virš 
laivų kabo dūmai. Uoste — keletas ko
mercinių garlaivių ir žvejų laivelių, pri
tvirtintų prie statinių.
'Karštis krinta, didėja šešėliai. Laisvi 

r/uo darbo žmonės traukia prie jūros 
grynu oru pakvėpuoti.

Medinėje prieplaukoje, prie mažos 
krautuvėlės, apsivilkę baltais uniformi
niais marškiniais ir juodomis kelnėmis, 
stumdinėjasi septyni jūrininkai. Tai še
šiukės irklininkai. Juokaudami su žva
lia apskritveide pardavėja, jie perka iš 
jos pyrago, sausainių ir vaisvandenių. 
Čia pat, atsirėmęs į žibinto stulpą, kaž
ko lengvai šaipydamasis, stovi įkūnus 
miesto sargas.

— Jumis, mano mieli, viskuo, kas pa
tiks, pavaišinsiu... — sako pardavėja ir, 
vylingai mirktelėjusi jūrininkams, pra
pliumpa juoku.

— Na! Na! — stebisi jūrininkai.
— Taip-s... todėl, kad — beprotiškai 

myliu...
— Na ir teta! — džiūgauja kažkas. 

. — Šitoji nusvilins! — priduria kitas.
Girdisi juokas, pilnas jaunuoliško 

barščio.
Šešiukės seniūnas kvartirmeisteris Du

bovas, nevikrus kaip dramblys, žvairio
mis akimis mėsingame veide, pasižiūrė
jęs į savo kišeninį laikrodį, valdingai 
duoda įsakymą:

— Metas į laivą!
Jūrininkai eina į laivą nenoromis, at

sisukdami ir nenustodami tarškėti su 
pardavėja.

— Na, bruzdėk! Užteks beprasmiškai 
malti liežuviais...— rėkia kvartirmeiste-

jonu. Ant galvos — skrybėlaitė su

kaip padėvėtos ir dailios kur-

matosi švelnios rusvos garbanos,

ris.
Tuo laiku, atsargiai nešdama rankose 

pirkinę, nuregztą iš vytelių, prieina prie 
jūrininkų jauna moteris. Plona, trapi 
jos\igūra aptempta balta jakele ir juo
du s 
strauKb plunksnomis, tačiau, matyti, jau 
padėvėt 
paitės ant kojų. Iš po tamsaus, tankaus 
šydo 
priduodančios jos išblyškusiam, taisyk
lingų bruožų veidui ypatingą patrauklu
mą. Iš jos didelių kaip izumrudai akių 
matosi, ^kad ji susijaudinusi.
i— Jūfe iš kreiserio “Žaibas”? —klau

si ji jūrininkus, įsižiūrėdama į jų ke
purių užrašus.

— Visai teisingai, — prasistumdamas 
į priekį, atsako kvartirmeisteris >Dubo- 
Vas.

— Pažįstate mičmaną Petrovą?
— Kaip gi nepažinti — mūsų revizo- 

' rius...
— Tai mano tikras brolis...
Dubovas prideda dešinę ranką prie ke

purės, o kiti išsitempia.
Jaunoji moteris meta neramų žvilgsnį 

į miesto sargą, bet šis, kaip ir anksčiau, 
stovi prie žibinto stulpo, tartum prilipęs 
prie jo, ir, užmiršęs apie savo pareigas, 
susimąstęs žiūri į žydrią tolumą, iš ku
rios, artėdamas į uostą, plaukia nežino
mas laivas.

Paskui ji sako:
— Perduokite, prašau, jam štai šią 

pintinę. Tik būkite su ja kaip galima 
atsargesni: joje delikatiški daiktai. Jei
gu kaH atsitiks — brolis jus nubaus...

' Savo'laikysena, priekabumu ir nekan
trumu ji primena katę, pasirengusią šei
mininkų akivaizdoje padaryti nusikalti
mą. Tai pastebėtų kiekvienas, bet to nėr 
pastebi jūrininkai, kurie žiūri į ją pasi
grožėdami, klauso, kaip skamba jos sro
venantis tartum upelio balsas.

— Būkite rami, panele, — sako Dubo
vas, o moteris, paduodama užklijuotą vo
ką, priduria:

— Laišką taip pat perduokite Petro
vui.

— Klausau!
Moteris paskubomis nueina.
-------r.r

Jūrininkai, atsargiai pastatę pintinę 
šešiukės priekyje, sėdasi ant. suolų ir at
stumia valtį nuo prieplaukos. Jų rankos 
apnuogintos, matosi sveiki tamprūs rau
menys. Lankstydamiesi, irkluotojai pla
čiai ir darniai mosuoja irklais, tarsi di
delis paukštis sparnais. Girgžda dilės, 
tingiai pliauškena sūrus vanduo, šešiu
kė lengvai Čiuožia veidrodine lyguma, 
palikdama užpakaly savęs srovę su 
smulkiais drebančiais raibuliais pakraš
čiuose. Saulė, pasislėpusi už melsvai 
juodo debesėlio, auksina jo kraštą, jūros 
paviršius aptemsta šešėliu, bet po kele- 
tos minučių ji vėl pasirodo ir skaisčiai 
dega, viską dosniai apipildama spindėji
mu. Į prieplauką, vienas paskui kitą, 
dumia motoriniai kateriai, išvežiodami 
raštininkus vakarinio pašto. Iš jaliko, 
išplaukiančio į jūrą, girdisi pasipuošu
sių jaunuolių ir merginų linksmi šūkavi
mai ir juokas.

šešiukė išplaukia iš uosto į jūrą.
— Ech, ir mergina, pasakysiu jums! 

— sėdėdamas prie vairo ir pasukęs gal
vą, svajingai kalba kvartirmeisteris Du
bovas. — Tiesiog vobučiai su gvazdikė
liu !..

Pagalvojęs ir žvilgterėjęs į pintinę, 
pats savęs klausia:

— Kas gi tai būtų — delikatiški daik
tai, sako...

— Delikatiški? — atsiliepia klausimu 
vienas irklininkas.

— Kaip tik.
— Farforas, ne kitaip... Įvairūs menk

niekiai, pvz. nuogos bobos, šuniukai. Po
no Petrovo kajutėje pilnas stalas tokių 
daiktelių...

— Ne, — įtikinančiu tonu prieštarau
ja kitas. — Delikatiški, tai, tur būt, de
likatesai. Toks valgis yra. Kai tarna
vau žinianešiu, aš pat tokio valgiau. Jis 
daromas iš slyvų, šokolado, likerio ir 
įvairių kitų liekanų. Pavalgai — tai 
tris dienas saldumu ri augę ji. O tik kres
telėk — sugriūva...

— Na ir tauzyja! — paniekinančiai 
meta jam Dubovas. — Tris metus laivy
ne ištarnavai, bet proto nei lašelio neuž
gyvenai.

Kurį laiką jūrininkai ginčijasi, pas
kui prisimena pardavėją. Prisiartinda
ma prie kreiserio ir norėdama apsisukti, 
šešiukė susitrenkia bortu į lieptą. Pinti
nėje pasigirsta kažkokie keisti garsai. 
Jūrininkai, nieko nesuprasdami, sėdi ka
klus ištiesę.

— Išlipkite! — persiritęs per falšbor- 
tą, rėkia ant jų kreiserio sargybos vir
šininkas.

— Kažkas šniokščia, jūsų knybe, — 
atsako sumišęs kvartirmeisteris Dubo
vas.

— Kas šniokščia, kur?
— Pintinėje.
— Tai kas ten yra?
— Delikatiški daiktai.
— Kokie?
— Nežinau... Bet tik kažkas tartum 

gyvo...
— Kvailys! Tempk čia... Pažiūrėsim...
Dubovas ima į rankas pintinę ir, at

sargiai laikydamas ją rankose, lipa į de
nį. Keisti garsai vis stiprėja. Sargybos 
viršininkas, susidomėjęs, įsako greičiau 
atidaryti pintinę, o jaunas šturmanas, 
didelis juokdarys, kaž ką suvokdamas, 
bėga į karininkų kajutę.

— Ponai, malonėkite į denį! — skel
bia visiems girdint. — Stebuklą pama
tysite...

Karininkai linksmi, su trukšmu ir 
juokais, išeina j viršutinį denį. Iš prie
šakinės laivo dalies greitai subėga jūri
ninkai. Apsupę pintinę, žmonės godžiai 
žiūri į rato vidurį, kuriame matosi tik 
pakūprinta jūrininko nugara. Tai Dubo

vas, kuris, keldamas ant savo plačių del
nų baltu vystyklu pridengtą dviejų ar 
trijų mėnesių kūdikį, išsitiesia garsiai

' pranešdamas:
— Vaikutis, jūsų knybe!
Kūdikis sukinusi neatidarydamas akių 

ir bedantę burna nori kažką pagauti. 
Karininkų ir įgulos tarpe girdisi šūka- 

\ vimai ir suvaldytas juokas.
— Kas tai atvežė? — prasistūmęs į 

rato vidurį, paniurdamas ir judindamas 
didelius žilstančius ūsus, piktai klausia 
vyresnysis karininkas.

— Aš, jūsų kilnybe! — atšauna Dubo
vas, nerūpestingai laikydamas vaiką iš
tiestose rankose.

— Kam ?
— Viena panelė atsiuntė... Ponui Pet

rovui... Ir laiškas jam yra...
•Keletą minučių viešpatauja įtempta 

tyla. Šimtai akių tyloje nukrypsta į 
jūrų karininką Petrovą, kuris stovi čia 
pat su kitais karininkais. Išsipustęs, šva
rus, baltu kaip sniegas švarku, išdidžiai 
laikąs galvą, suriestais į ratukus juodais 
ūseliais nerūpestingai besišypsančiame 
veide, jis staiga taip pabąla, lyg iš jo 
vienu mostu būtų visą kraują išleidę. 
Paskui jo veide pasirodo baisi išraiška. 
Susvirduliavęs, nelygiu žingsniu jis grei
tai nueina į savo kajutę, tartum girtas 
bambėdamas:

— Tai niekšybė... Reikia pranešti po
licijai... Sugauti reikia tą valkatą... Aš 
nekaltas...

Vaikas, pasiraukęs, sučiaudėjo du kar
tus ir, tartum pajutęs visą savo buities 
kartybę, staiga prapliupo skaudžiu verk
smu.

— Atsisakė tikro sūnaus! — vieni jū
rininkai stebisi, priekaištingai linguoda
mi galvomis, o kiti linksmai juokiasi.

— Garbė dievui — įgula padidėjo!
Pasikeisdami žvilgsniais ir nesmagiai 

jausdamiesi, tylėdami stovi karininkai.
Išvaikęs jūrininkus, sargybos virši

ninkas kreipiasi į vyresnįjį karininką:
— Ką gi dabar daryti su vaiku?
— Aš pats nežinau, — atsako šis, pa

traukdamas pečiais. — Tai vado reika
las. Einu pranešti jam...

Jis nueina.
Rausdama, vis žemiau leidžiasi didžiu

lė saulę. Įsidegą siauri debesų ruožai. 
Miestas, jo apylinkės su žaliomis girai
tėmis, krantai, neaprėpiama jūra —vis
kas skęsta purpure) Oras nė nekrusteli. 
Aplinkui liejasi iškilminga tyla, sutrik
doma tiktai kūdikio verksmo. ,

Jaunieji karininkai šnibždasi.
( — Aš pažįstu tą žmogystą, — praneša
vienas jų, plonas, smailanosis, ilgu kaip 
žąsies kaklu. Nuostabiai žavi! Tiesa, 
rodos, nelabai inteligentiška, bet užtat— 
kokios kojytės, koks veidukas! Užkerė
jimas! •

Sugrįžęs į denį, vyresnysis perduoda 
sargybos viršininkui vado įsakymą nu
siųsti kūdikį policijai.

— Ua-a...ua-a... tartum prašydamas 
pasigailėjimo, gailiai verkia mažulėlis, 
uoliai sūpuojamas Dubovo rankų.

Staiga į priekį išeina bocmanas Gruz
devas, ligi šiol nenuleidęs atidžių pilkų 
akių nuo kūdikio. Tai keturiasdešimties 
metų vyriškis, stiprus, gyslotas, tartum 
iš plieninio lyno susuktas. Tamsiai įde
gęs randuotas jo veidas padengtas smul
kių raukšlių tinklu ir kaip ežio dygliai 
kietais šeriais, nuo kurių jis atrodo 
šiurkštus, tartum paskubomis kirviu nu
tašytas. Jis — bebaimis jūrininkas, 
“pramuštgalvis”, su jūrininkais elgiasi 
rūsčiai, nusikaltusius gąsdina rinkti
niais žodžiais, paleidžia į darbą kumštis. 
Dabar jis žiūri dar rūsčiau, negu kada 
nors, ir, atstatęs tvirtą krūtinę, atiduo
damas pagarbą, tyliai kreipiasi į vyres
nįjį karininką:

— Jūsų kilnybė, leiskite man pasiimti 
kūdikį... z

— Kam? — nustebęs klausia šis.
— Girdysiu ir valgydinsiu jį... Bevai

kis aš... Štai ir bus mano sūnumi?..
— Prasimanėlis tu, matau...
Sunkiai kvėpuodamas, Gruzdevas jau

dinasi, jo plačios šnervės trūkčioja. Pa
kėlęs balsą, jis maldauja:

— Aš kalbu rimtai, jūsų kilnybe, ati
duokite man kūdikį... Kur dės jį polici
ja? Į auklėjimo namus atiduos... pra
žūčiai... Gaila. Aš jį į žmones išvesiu.

Į vaiko burną papuola vystyklas. Nu
tilęs, jis pradeda jį čiulpti. Jo juodos 
blizgančios akutės atsimerkusios, ant il
gų blakstienų, mirgėdama, dreba ašarų 
raselė.

— Tikrai — gaila. Juk tai — gyvas
tis... — žvilgterėjęs į jį, suminkštėda
mas, sako vyresnysis, ir staiga jo veidas 
nušvinta malonia šypsena. — Na, ką gi, 
jeigu jau taip nori, imk vaiką. Per tris 

dienas spėsi nuvežti jį žmonai?
— Taip.
— Gerai, paprašysiu vadą tau atosto

gų-
— Nuolankiausiai dėkoju, jūsų kilny

be! — nušvitęs, džiaugsmingai atsako 
Gruzdevas. Jis ima iš Dubovo vaiką, 
kuris vėl pravirko, ir skuba į priešakinę 
laivo dalį ramindamas:

— Nutilk, mažyti, nutilk... Jūrininkui 
verkti nepritinka... Tuojau aš tau vaka
rienės duosiu...

— Ką, Evstignijau Matvėjičiau, sūne
lį įsigijote?— juokaudami klausinėja jį 
jūrininkai.

,— Taip, taip, broleliai, įsigijau... Da
bar aš su sūneliu...

Po kelių minučių, gavęs iš karininkų 
virėjo buteliuką ir pieno, bocmanas jau 
sėdi savo mažoje kajutėje. Šalia jo sto
vi pintinė. Jis užsirakina. Ant jo kelių, 
godžiai čiulpdamas rausva burnele pieną 
iš buteliuko ir žiūrėdamas į nepažįstamą 
veidą, guli kūdikis.

—Mat kaip išalko, vargšas našlai
tis... Na, nieko — rink jėgas. Susidrau
gausime mudu... Dimitrijum vadinsiu, o 
paprastai —.Mitka...

Gruzdevas, tyliai pabučiavęs vaiko 
galvą, lipšniai šypsosi. Jo veidas nušvi
tęs džiaugsmu, prisimerkdamos, šilta 
glamone spindi pilkos akys, nuo kurių 
spinduliais sklaidosi smulkios raukšle
lės. Tartum patenkinta meška urgzda
mas, jis tyliai kalba toliau:

— Paaugsi, į kelionę aplink pasaulį 
drauge mausime... Ech, vėversėli tu ma
no, daug įvairių stebuklų tau parodysiu! 
Puikiai papramogausime! Ir jūreiviško 
amato tave išmokysiu... O nepanorėsi bū
ti jūrininku — į mokslą leisiu. Keturi 

(Tąsa 4-tam. pusi.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JAV apginkluoja 
Vakarų Vokietiją

HAGA, rugpjūčio 18 d.— 
Laikraštis “Het Federland” 
rugpjūčio 15 d. numeryje 
rašo:

“Kaip patirta iš belgiško 
šaltinio, iš 470 “Kaukei 
Hanter” tipo reaktyvinių 
naikintuvų, kuriuos pągay’. 
mins pagal licenziją gamy
klos Toker,’ daugiau kaip2, 
šimtas skiriami būsimam; 
Vakarų Vokietijos karL. 
niam oro laivynui. Šių lėk
tuvų statyba bus finansud-i 
jama pagal Amerikos už
sieninių užsakymų progra
mą. Kiti lėktuvai, maždaug 
370, skiriami Belgijos" ir' 
Olandijos kariniams ■ oro 
laivynams.” "T

Dailininko Crichlovo 
kūriniu paroda

ACA galerijoje (63 E. 57th St. New 
York City) atsidarė nauja jo dar
bų paroda. Tai buvo rugsėjo mėnesio 14 
dieną; tęsis iki rugsėjo 26 dienos.

Ernest Crichlow yra negras dailinin
kas, realistas. Jis metų eilę mokė dai
lės kitus. Mūsų geras prietelius taipgi 
dailininkas, prisiųsdamas mums šito 
dailininko parodos programą, pažymi:

“Crichlow piešiniai yra pilnai realis
tiniai, ir yra geras pavyzdys naujai be
sivystančio realizmo šioje šalyje, ypa
tingai negrų dailininkų tarpe. Tą paro
dą verta pamatyti.”

“Aušra prie Nemuno”- 
nauja lietuviška filmą

Šiuo metu Lietuvos kino teatruose ro
doma tik neseniai baigta kurti lietuviš
ka filmą: “Aušra prie Nemuno.”

Šiai filmai scenarijų parašė žymus 
Lietuvos rašytojas J. Baltušis ir E. Gab- 
rilovičius. Filmą įvaidino Lietuvos ak
toriai. Apie* šią filmą rašo kritikas D. 
Rodą:

Kino meno žiūrovai gavo naują dova
ną — lietuvišką meninį spalvotą filmą 
“Aušra prie Nemuno”. Daugelio atmin
tyje dar gyvi įspūdžiai iš puikaus doku
mentinio filmo “Tarybų Lietuva”. Visa 
tai — džiuginančios dovanos. Kas gi 
praeityje, buržuazijai valdant, tikėjosi, 
kad Lietuvoje gali būti sukurtas savas, 
nacionalinis kino menas? Šiandien šiam 
menui jau padėtas tvirtas pagrindas. 
Naujuose lietuviškosios kinematografi
jos kūriniuose dalyvauja vietos meninin
kai. Didėlės perspektyvos atsivėrė lie
tuviškam kinematografijos menui.

Neįkainuojamą paramą šioje srityje 
teikė ir teikia broliškų tarybinių respub
likų kino meno darbuotojai. Tokios pa
ramos bei kūrybinio bendradarbiavimo 
dėka sukurtas ir naujasis filmas “Auš
ra prie Nemuno.”

Filmoje dalyvauja aktoriai: J. Sipa
ris, A. Voščikas, J. Miltinis, V. Derkin- 
tis, A. Žadeikis, A. Kupstas, K.- Preikš- 
tas, J. Laucius, I. Lenonavičiūtė, E. Bin- 
dokaitė, J. Oškinaitė, O. Platušaitė, J. 
Paplauskas, S. Petronaitis, J. Kalvaitis, 
K. Jurašiūnas, A. Mackevičius, P. Sau
dargas, J. Kanopka, J. Ališauskas, N. 
Nakas, ir kt.

Filmoje yra tautinių šokių, o dainos, 
dainuojamos filmoje, parašytos pagal E. 
Mieželaičio eilėraštį “Ant Nemuno kran
to.” Muziką filmai parašė kompozito
rius B./ Dvarionas.

Observatorija kalnuose
ALMA-ATA, rugp. 20 d:-^ 

Paskutiniai saulės spindu
liai sutvisko snieguotuose 
kalnu viršūnėse ir užgešo. 
Ant Užilio Ala-Tau nusitek 
do> naktis, o aukštai kalnuo
se esančioje Kazachijos 
TSR Mokslų akademijos 
astrofizinėje observatorijom 
je dar tebėra darbo diena. 
Prie didelio teleskopo susi
rinko keli žmonės. Vienas, 
iš jų įstato i prietaisą ka
setę su foto filmu, žvaigž
dėtasis dangus pradedamas 
fotografuoti. Po keliu va
landų laboranto rankose 
išryškintas filmas-. Jame— 
vos pastebimi juodų taškų 
ir dėmių susitelkimai. Tai 
žvaigždžių grandinėlių ir 
dujų bei dulkių ūkų nuo
trauka.

Prieš trejus metus obser-ę 
vatorijoje buvo įrengtas-di
delis D. D. Maksutovo sis-: 
temos meniskinis teieško- . 
pas. žvaigdžės, kurios, yra 
milijoną kartų silpnesnės 
ųž paprasta akimi stebimas' 
žvaigždes, užfiksuo j a m p, S 
foto filmuose, darant 40-50 
minučių išlaikymą.

Observatorijoje rūpestin
gai saugomi negatyvai, gau
ti su didžiojo meniskinio 

' teleskopo pagalba. Tokių 
nuotraukų padaryta - jau 
apie tūkstantis. Tai—dide
lė žvaigždžių biblioteka. 
Nuotraukos sudarė pagrin
dą observatorijos sukur
tam Galaktikos dujų .bei 
dulkių ūkų atlasui. • • • •

Akademiko V. G. FeseiJr 
kovo ir fizikos - matemątL 
kos mokslų kandidato. D. 
A. Rožkovskio darbai-pa
tvirtina tarybinių astrono
mų išvadas apie nenutrūks* 
tarną žvaigždžių susidary
mo visose visatos dalyse 
procesą. Su žvaigždžių su
sidarymu ir vystymusi su
sietų ūkų studijavimo re
zultatai yra vertingas in
dėlis į tarybinę kosmogoni
ją. ” ’

4

Naujos specialybes
Lavrentijaus Užutekis, 

rugpiūčio 20 d. — Čukotkos 
pusiasalio gyventojai am- - 
žiais nežinojo kito darbo; 
be elnių auginimo ir me
džioklės. " čukčių tarpe nej 
buvo nė vieno raštingo, 
žmonės nenusivokė apie pa
prasčiausius mechanizmus.

Tarybų valdžios metais 
Čukotkoje įsteigtos aprū
pintos pirmaeile technika 
žuvies perdirbimo įmonės, 
medžioklės motorų stotys; 
vietinės pramonės įmonės. 
Tundrose ir pakrančių gy
venvietėse pasirodė elektri
nės ir radijo mazgai. Tai 
įnešė didelius pakitimus į 
Čukotkos liaudies gyveni
mą. žvejai ir medžiotojai 
įgijo naujas specialybei 
Daugelis iš jų dirba moto* 
ristais, radistais, mechani
kais, šaltkalviais, tekinto
jais.

3 pusi.—LaisvS (Liberty)—šeštad., Rugsejo-Sept. 19, 1953—



New Yorko Žinios Klubiečių Žinios
Tikimasi ir privatinių 
linijų fėro kėlimo

Dieną po nominavimo kan
didatų į majorą ir kitas mies
to valdž ios pareigas, miesto 
Valdžios paskirti arbitratoria) 
susirinko svarstyti pakėlimą 
fėro devynioms privatinėms 
busų kompanijoms.

Kompanijos operuoja kele
tą dešimtų linijų miesto ribo
se. Turi šimtus busų ir apie 
tris milijonus keleivių kas
dieną. Samdo 8,000 darbinin
kų.

Kadangi operuoja miesto 
ribose ir lenktyniuoja su mies
tinėmis linijomis už koštu įno
rius, jos be miesto valdžios 
sutikimo neturi teisės tėra 
kelti. Gi valdž ia, jausdama 
prąsikaltusj eiliniams žmo
nėms pakėlimu miestinių lini
jų fėro, kompanijoms ragai 
šio . klausimą buvo atidėjusi 
po valdininkų nominacijų.

DOVANA
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

šimteliai pas mane yra. Ligi to laiko dar 
sutaupysiu... Taigi, brolau, mokytas bū
si...

Pamaitinęs vaiką, bocmanas deda jį 
ant lovos, o pats, apšvietęs elektrine lem
pute savo kajutę, klaupiasi prieš jį ant 
kelių. Vaikas beveik nuogas, tik vienais 
trumpais marškinėliais, mostaguoja ran
kutėmis ir kojytėmis.

— Ė, tai tu pirmos rūšies gimnastas! 
Puiku, Mitkuti, dievaži, puiku!

Kūdikis Čia atrodo toks mielas, kaip 
prasiskleidžiantis žiedelis. Bocmanas ne
gali atsigėrėti vaiku kol jį nepašaukia 
į viršų.

Temdamas, pamažu gęsta saulėlydis. 
Dangus papuoštas mirgančių žvaigždžių 
piešiniais, tarytum ten, beribėje aukštu

ANTRAS METINIS

SPAUDOS PIKNIKAS
Rengia LLD 11 ir 155 Kuopos, Worcester, Mass.

OLYMPIA PARKE Avė.68 Quinsigamond 
Shrewsbury, Mass.

BUS DAINŲ PROGRAMA
Dainuos vietinis Aido Choras vadovybėj Jono Dirvelio. Taipgi choro šaunusis 

duetais: Ona Dirveliene Jonas Sabaliauskas

Gerbiamieji! Šis piknikas yra lyg ir užbaigtuvės visų piknikų parkuose 
ir laukuose. Skardusis Aido Choras atidarant Olympia Parko vasarinį sezoną 
puikiai padainavo, o uždarant piknikų sezoną dar puikiau padainuos. Lietuviš
kos dainos meliodingai skambės. Lietuviški valgiai skaniai kvepės. Įvairiausių 
gėrimų nestokuos. Svečių iš visos Naujosios Anglijos prigužės. Taigi būkite 
kiekvienas, nepaisant, kad ir lytų.

Rengimo Komisija.
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Inžinierius nusižudęs
Walter M. Raphael, dirbęs 

Sperry Gyroscope Co. elek
tronikos inžinierių, rastas už- 
sidusinęs automobiliuje. Ten 
pat pasta ir raštelis, bet jo 
turinio neskelbia. Gal jame 
buvo žymėtos priežastys dėl 
ko 23 metų amžiaus ir pra- 
mokslintas vyras žudėsi.

Jamaica įlankoj ties Rock
away atrastas kūnas 13 metų 
berniuko Garry Leandrą iš 
Coronos. Vaikas buvo din
gęs rugsėjo I 1-tą. Manoma, 
kad jis įkrito žuvaudamas.

Brooklynietė Mrs. Mildred 
Pollack, 30 metų, . užsimušė 
grįždama iš atostogų automo- 
biliumi. Jos vyras ir du maži 
vaikai išliko nesužeisti.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Įvyks Sekmadienį

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas sumanė ką nors nau
ją. Vietoje išvažiavimo du
sais, rengia šaunią “4®er Par
ty’. Ji įvyks už savaitės šeš
tadienį, rugsėjo (September) 
26 d. Pradžia 8 vai. vakaro.

šiais metais nevykdyta klu
bo išvažiavimas busais. Tad 
klubo valdyba, su pritarimu 
narių ir gaspadoriaus J. Za
karausko, sutiko, kad reikia 
visus klubiečius ir neklubie- 
čius pasikviesti į klubą ir 
linksmai, prie gardaus rudojo 
alučio, sukatos vakarėlį pra
leisti. Galima to tikėtis, nes

New Yorko International 
Airporte pastatyta, patalpa 
šešiems didiesiems DC-7 lėk
tuvams ir apie tokiam pat 
kiekiui mažesniųjų. Kainavo- 
3 milijonus dolerių. Ji jau iš- 
renduota privatinei firmai.

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

moje, ruošiamasi kažkokioms iškilmėms. 
Jūra alsuoja gaiviu šviežumu. Tamsia
me vandenyje, trupėdamos, atsispindi 
laivų ugnys. Pranešdamas laiką, kreise
ryje pradeda skambėti varpas. Tolumo
je girdisi aido garsai, tarsi laivai atsi
lieptų vienas kitam. Linksmas, sruve
nantis vario gaudimas, paskelbęs nakties 
rimtį, tyliai sustingsta jūros platybėje.

Bocmanas su vaiku rankose nusilei
džia liptų į garinį katerį. Jis nusiteikęs 
taip šventiškai, kaip niekad.

— Mano boba, girdi, tai apsidžiaugs 
tokia dovana...— su nevaržomai džiugiu 
ūpu kreipiasi bocmanas į vairininką, bet 
šis, neatsakydamas, įsakinėja mašinai:

— Bėgis į priekį!
Kateris staiga tarsi atgijo, sušniokštė, 

ir, drebėdamas visu korpusu, triukšmin
gai skirdamas vandenį, nuplaukė sken
dinčio šviesose miesto kryptimi.

visose klubo pramogose links
mai laiką praleisdavome. Tad, 
gerbiamieji klubiečiai ir ne 
klubiečiai, rugsėjo 26-tą Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo, 280 Union Avė., Brookly- 
ne, užtrauksim tas pačias dai
nas, kurias traukdavome va
žiuodami busais.

Labai mažai beliko laiko, 
tik viena savaitė, tad tuojau 
įsigykite bilietus. Bilietų 
klauskite klubo patalpoje pas 
J. Zakarauską, jo pagelbinin- 
kus ir komitetą. Bilieto kaina 
visai maža, tik $1.50.

J. S.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
.Toje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 820, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Impellitteris norėjęs 
išstoti nepriklausomu

Tuojau po suskaitymb no
minacijų balsų, grupė majoro 
Impellitterio rėmėjų anksti 
trečiadienio rytą buvo nusku
bėjusi į Albany. Ji lankėsi 
pas New Yorko Valstijos sek
retorių prašyti, kad jis užgir- 
tų inkorporavimą Experience 
Party. Tai tos partijos var
du Impellitteris buvo pastatęs 
savo kandidatu 1950 metais 
kaip nepriklausomas.

Vienu tų inkorporatorių bu
vo nuvykusi ir Mrs. Impellit- 
teri. Iš to spėliota, kad bent 
tuo tarpui tarp Impellitterio 
rėmėjų mažai tesirado entuzi- 
jastų šokti jį tuojau statyti 
kaip nepriklausomą.

Majoro ‘pastangos atgaivinti 
tos part, vardą daugeliui leido 
spėlioti, kad jis yra pasiryžęs 
kandidatuoti nežiūrint visko. 
Ar jo pasekėjai įstengs jam 
parodyti, kad jo vaidinimo 
nepriklausomu laikas jau pa
sibaigė ? Tą parodys tik atei
tis.

Impellitterio veikla parodė, 
kad jis nėra nepriklausomas. 
Būdamas išrinktu nepriklau
somų ir dalinai darbininkiškų 
spėkų pastangomis, Impellit
teris visą laiką vykdė valią 
Deweyo rep. ir stambiausių
jų pinigingų interesų demo
kratuose. Tai matė ir patys 
demokratai ir už tai jį nomi
nacijose atmetė.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, -sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

Impellitterio rėmėjai 
nuėjo pas Wagnerj

Trys žymūs demokratų ly
deriai, nominacijose rėmusiejl 
Impellitterį, po nominacijų 
pirmą dieną pasisakė, kad jie 
rems Wagnerj. Pereinantieji 
pas Wagnerj pareiškė, kad 
jie bandysią pertikrinti ir Im- 
pellitterj, kad jis nesišiauštų, 
taipgi remtų Wagnerj.

Tais pakeitusiais savo gai
res yra Kenneth F. Suther
land, Kings demokratų lyde
ris; James A. Roe, iš Queens, 
ir Jeremiah A. Sullivan iš 
Richmond.

Demokratų atsisukiniui nuo 
Impellitterio yra daug prie
žasčių. Bet vyriausia priežas
timi, kuri pasuko lyderius, 
skaitoma ta, kad lyderiai įsi
tikino, jog Impellitteris nebe
gali laimėti rinkimų. Jie ap- 
rokuoja, kad suskaldymas de
mokratų partijos balsų reikš 
tų demokratams pralaimėjimą 
rinkimų ir jie yra ryžęsi to 
nedaleisti.

t eilinius demokratus taipgi 
veikia nenoras pralaimėti rin
kimus su Impellitteriu. Ta
čiau tarp jų stiprus yra pasi
piktinimas tuo, kad Impellit
teris kooperavo sir gubernato
rių Dewey pakelti fėrą.

APYSAKOS
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

Įvairūs išsireiškimai
Apie pokalbius. — Svar

biausias bendro pokalbio 
tikslas yra ne tame, kad 
pačiam pasirodyt daug ži
nančiu menkos svarbos da
lykuose, bet tame, idant pa- 
daugint, pagerint ir patai
syt tavo turimas informa
cijas autoritetingomis kitų 
pateikiamomis žiniomis.

Walter Scott.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
“iEt“
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus" kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) .•

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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v J Domui dėl šito taipogi smagu —

Kulpmont, Pa.
Mirė Stasya Aleksa

Smalsiai sužiuro visi, ypač Džionis,— 
Žino jis pats,— tebeskauda jam šonus 

Nuo pastangų, tų baisių pastangų, 
Kai tu sustingęs ir — taip nerangu!...

Džiovas apklostęs nuėjo nuo Džeko.
Džionis paklausė: “Kaip jam tenai teko

Ta operac’ja? Kaip laikės jisai?
Jam hemorojus išpiovė visai?”

Ir operac’jos jam taip nebaugu.
Gal būt ir jam nereikės taip jau kęsti, ;
Kai va anam taip apylengviai esti,— 

Sąmojus krėst tat pradėjo linksmai, 
Kad išgaruotų netikę jausmai.

Tiedu jaunukai rizena, net klykia!
Džekas paklauso, — raliuot ima tykiai... 

Atmosfera susidaro skardi.
“Taip, operac’ja gerai jis atlaikė,
Migdymą irgi,— gerai visą laiką

Kvapą turėjo, ir mušė širdis.
Kažin dabar ar gerai sus’valdys.”

Taip, nuo dabar ir pras’dės, Džionis žino,
Visos kankynės ir šito žmogyno.

Pr’ėjo, paklausė: “Na, Džekai, kaip
tau?”

Džioni, ausis atsikimšk—ei, girdi!...
Dienos bent trys taip triukšmingai 

praėjo,—
Džekas gražiai sau stiprėjo, gerėjo.

Domui dabar operacija bus,— 
Tad gal taisys ir tuos du vaikinus.

Gegužes 10 d., po pietų, 
Geisinger Memorial Hospital, 
Danville, Pa., mirė Stasys A- 
leksa, sulaukęs 64 metų am
žiaus.

Nuo influenzas laikų jis 
veik kas metai rudenį susirg
davo. Kartais ilgiau, kartais 
trumpiau pagulėjęs keldavosi 
ir vėl eidavo į darbą. Darbas 
ii- tik darbas buvo jo palai 
ma. Per savo didelį darbštumą 
velionis susikrovė gražų turtą 
— nejudinamosios nuosavybės 
ir grynais pinigais jis paliko 
apie 50,000 dolerių. Tik retas 
angliąkasis galėjo tiek turto 
užgyventi.

Laidotuvės buvo labai iškil

“Nieko dar tokio kol kas nematau...
Prislėgtas, pusgyvis, girtas negirtas...
Lyg kad rūkai, kokie dūmai ar sviltas...

Kojų kaip nėr ir da skausmo nėra,
Bet jau galva tai visai negera.”

Gilzinis paguodžia: “Viskas po truputį.
Laikas ateis, ir geriau ims tau būti.

Pilvas tau čielas, nepjautas nėmaž:
Tu atsitoksi geriau, negu aš.”

Buvo pritykę burzguliai jaunuoliai.
Štai vėl kapot vienas kitą užpuolė.

Domas tylės? Įsivėlė ir jis,—
Užvirė vėl įkirus klegesys...

Domui jau tiria šlapimą ir kraują, 
Širdį, kraujospūdį: nieko vis naujo.

Nuskustas jis, visa kas normalu,—
Tuoj jis stebėsis baltuoju stalu.

Veža jį baltą gludus vežimukas,
Keletas slaugių tik ruošias, tik sukas.

Kyląs taisys jam chirurgai bent du,—
Migdo nugarkaulį — bus neskaudu.

Guli aukštielninkas Domas, kaip 
strampas,

Guli ramiai, nei jis juda, nei tampos.
Ragina slaugė alsuoti giliai, 
Piausto ir bado jį peilių gyliai...

mingos. Buvo trys kunigai na
muose, trys bažnyčioje ir trys 
ant kapų' (nes daugiau Kulp- 
monte katalikų kunigų nebu
vo). Gėlių buvo daugybė ir 
visokių.

Vėl ta pati terlezynė be galo.
Džionis vis kenčia, pamėlo, pabalo.

Nėr čia ramybės, diena ar naktis,—
Kaip susitelks jis ir knygą skaitys?

Džionis dabar jau dažniau vaikštinėja,
Paguli, sėdi, kai ką skaitinėja,

Žinoma, vis užsikimšęs ausis:
Taip, mat, burzgimo mažiau jų

klausys.

Štai ir atgal jis, gražiai paguldytas.
Domas smarkuolis visai dabar kitas:

Aiksi ir viauksi ir krunkščia jisai...
Blogo slogučio nekenčia visai!...

Džiovas jį maldo, įtikina, bara,—
Tas vis atsikerta — duoda jam garo...

Kresnas vaikinas va štai su pirštu,—
Daktaras žvilkt — ant tų pėdų

karštų —

STANLEY ALEKSA

Kartais ir užrašus, pastabas daro, 
Medžiagą knygai vis deda “po svarą”,— 

< įspūdžių jam pilnutėlė galva, 
k ' Tik kad dar vis ji lyg būt’ nesava...

Tas tai ir vargina Džionį labiausiai, 
Tartum koks kurmis krūtinę jam

rausia:
. Veikt vis jam rūpi, kas gera daryt, 

Laiko brangaus to dykai nešvaistyt.
Tankiai atsimena Laną armėną,—
,Gal jis praneštų jam kokią naujieną,— 

Bet susitikti negalima čia, 
Einant ligoninės teise stačia.

Lano savaitraštį gauti pažangų —
Ai kaip būt’ gera! Tą leidinį brangų 

Net iš Armėn’jos Tarybų šalies,— 
Tai būtų miela! tai miela išties!

Bet— nėr kas darą—reikės palūkėti,— 
Lyg kaip artojo laukai užusėti

Laukia ir laukia sultingos brandos,— 
Reiks palūkėt, kol jam laikas užstos.

Džiovas nuleido žemyn Džeko lovą,
• Klausia, kaip kojų jutimas jam stovi.

Džekas pakrutina kojas gerai, 
. Bet jam galvoj vis dar lyg kad garai.
Štai vaknrienę gražiai sudorojo.
Km jūs sakysit? Nuleido jis koją— 

vieną ir kitą iš lovos žemyn, 
Stojas ir eiti į kampą ketin’...

-“Džekai! Ką tu? Atsargiai, tu pargriūsi, 
Trinktels! galvą — ir nešam į rūsį—

Džeką negyvą... Gulk lovon greičiau!
Po operac’jos tik kad... nemačiau...”

Džiovas neužbajgė sakinio savo,— 
Džekas gražiai sau kampan nukrypavo,

Pūslę ištuštino, lovon ir vėl...
“Na ir smarkuolis tu, mano vyrel.”

Džekas tik šypt, subolavo dantimis: 
“Šitaip geriau”— tik jam balsas pri

kimęs —
“Būt’ nieko sau, tik galva dar svaigi.
Pereis ir tas, bus gerai, kaip regi.”

Migo nakčia be morfino, be nieko, 
Rytą paskirdo, pavalgė — nelieka

.Onei lašelio tam jo dubeny:
“Nu, bra vyrel, tu stipriai gyveni.

Skauda tau ką?”—“Beveik nieko
. > J neskauda.
*Nors dar netvirtas, einu savo bauda...

Tik ta galva dar, bet vis jau lengviau, 
Kančią tą savo, juntu, aš baigiau.”

Stebisi Džionis iš jo patvarumo, 
Iš jo stiprėjimo nuostabiai ūmo...

Ilgojo pirštą tiek pat apžiūrėjo,
Patepė jodu ir dar ko uždėjo,

Paliepė slaugei gražiai aptvarstyt — 
Nieko nedėt, tik sausai vis laikyt.

Kelios minutės — sugrįžo abu jie — 
Vėl erzeliuoja, tarytum apduję.

Domas jų prašo, kad jam ką padėt’:
Vargas, girdi, jam vienam pajudėt.

Džionis įėjo, kad jo pažiūrėtų.
Daktaras nuėmė tvartį iš lėto,

Karpė dygsnius ir ištraukė gražiai, 
Slaugei pasakė aprišti šviežiai.

Ir po visam. Ir gali jau sau eiti.
Na tai reikės gi dar vieną savaitę

Vis tą burzgimą ir triukšmą kiaušyt-
Taip nuolatai —net tau ūžia ausys’.

Dygsnių nebėr, nors tie piūviai vis 
maudžia,—

Dar tu kentėk ir tą “muziką” skaudžią...
Gal bus ramiau nuo dabar? bet, deja, 
Vis tai tebėr tolima dar svaja...

Pats tas smarkumas dabar tai tas
Domas:

Tai sopulys!... Ir tas jo nekantrumas!...
Vis aimanuoja, vis skundžias piktai:
Pilvas, krūtinė... jam flegmų tirštai...

Džiovas atbėga dažnai, tupinėja,
Kalbina jį ir šį tą taisinėja.

Slaugė vyriausia — mėgina ir ta
Domą maldyt, kaip pritūpus višta.

Kur tau! Štai valandos trys jau
praėjo —

Tvarkosi, aikštinas, duoda jis vėjo,—
Šaukia—morfino jam reikia greičiau:
Skauda jį visą už vis pasiučiau...

Nėr gi kas daro, kai toks nekantruolis:
Džiovas įleido morfino pripuolęs,

Lovą aptvarkė, nuleido žemyn,— 
Domas gi rėkia, kad nori aukštyn!...

Atvarslų Džiovas aukščiau užkabino:
Daro viską, ką tik gali vaikinas, 

Kad bent ligonis tas būtų ramus,— 
Bet argi Domas ramus tau pabus?

Kur tau! Nei bluosto akių nesudėjo...
Šitoks šaunus pirma buvo “veikėjas,”

Greitas ant pokštų išdaigų stačių,—
Miauksi dabar jis koncertus kačių...

Neėmė jis nei artyn vakarienės,—
Piktas, prarūgęs, lyg būt’ čia jis vie

nas, —
Nors apie jį tupinėja visi.
Kurgi pikčiurną tu tokį rasi?

(Bus daugiau)
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Karstą nešė visi aukštosios 
mokyklos mokytojai priešaky
je su. mokyklų perdėtiniu A. 
J. Ruzgiu. žmonių buvo daug, 
ne'tik lietuvių, bet ir svetim
taučių apščiai. Iš artimųjų bu
vo giminių iš Massachusetts, 
Connecticut, Maryland ir ki
tur.

Palaidotas Šv. Marijos pa
rapijos kapinėse.

Dideliam nuliūdime paliko 
moteris Rožė, sūnus Stasys ir 
trys dukterys: Birutė Drauge
lis. Elena Įiusbo ir ’ Elzbieta 
Ciskail.

Pavyzdinga Šeima
Stasys Aleksa, kaip ir dau

gelis kitų Lietuvos sūnų, emi
gravo, apleido savo tėvynę 
Lietuvą dar jaunas ir ryžosi 
surasti laimės svetur. Pirmiau
sia jis užkliuvo Anglijon. čia 
pradėjo uždarbiauti Mother? 
ville, Scotland, kasykloje. Po 
kurio laiko jis susipažino ir 
susidraugavo su Rože Mali
nauskaite ir 1908 metais vedė.

Sukūręs šeimos židinį 1910 
metais atvažiavo Amerikon, 
čia apsistojo tuo laiku vadi
namoje lietuvių sostinėje, She
nandoah, Pa. Gavo darbą 
Maple Hill anglies kasykloje. 
Kiek padirbėjęs, būdamas tik 
24 metų amžiaus, 1915 metais 
persikėlė į Kulpmontą. Iš kar
to pragyvenimą Kulpmontc 
pelnė irgi anglies kasykloje. 
Kuomet nusibodo kasyklose 
dirbti, 1919 metais’ užsidėjo 
biznį — grocery store. Biznis 
gana gerai sekėsi ir buvo fi
nansiškai sustiprėjęs, liet už-, 
ėjus depresijai biznį likvi
davo.

Pradėjus “butlcgeriauti” 
kasyklose, anglį kasti (kas 
vėliau pasidarė leistinu), atsi
griebė ir į trumpą laiką pra
turtėjo. Pardavęs savo seną 
namą, pirko vieną gražiausių 
ir brangiausių namų ant 
Chestnut ir 8-tos gatvės, pa
čiam vidurmiestyje.

Namas trijų aukštų. Vieno
je narna pusėje — drabužių 
krautuvė, o kitoje — smuklė. 
Antras namas iš užpakalio 
dviem šeimom gyventi. Iš prie
šakio nuo 8-tos ir Chestnut 
gatvių, Įuščias žemės sklypas 
prie šono. Vasarą ne vienas 
eidamas pro šalį sustoja pa
sigerėti darbščių žmonių ran
kų darbu — čia pilna viso
kiausių gėlių, žydi, kvepia.

S. Aleksa išaugino gražią 
šeimyną — sūnų ir tris dukte
ris — ir visus išmokslino. Vy
riausioji duktė Birutė lankė 
Beetle,y College, Harrisburg,

Pa. Ji ištekėjo už Prano Drau
gelio, kuris gyvena New Yor- 
ke.

Sūnus Stasys mokėsi Engi
neering Institute, Brooklyn,' 
N. Y. Dabar užima svarbią 
poziciją ir gauna gerą' atlygi
nimą. Mokslas nieko neapgau
na.

Duktė Elena, baiguši Kulp
mont High School, ištekėjo už 
Juozo Hrusko ir 1916 metais 
užsidėjo užeiga.

Duktė Elzbieta mokėsi 
Bethlehem Business College. 
Per karą dirbo Washington, 
D. C., kaip stenografė. Vėliau 
dirbo vienoje Bethlehem dien
raščio įstaigoje. Dabar ištekė
jusi už Henry Ciskail iš. Mt. 
Carmel, Pa.

Stasys Aleksa buvo neišse
miamos energijos žmogus. 
Darbštumas jo buvo neišpašy
tas. Statant Lietuvių Piliečių 
Klubo namą ir svetainę, jis 
buvo viskuo: jis darė planą, 

I jis tarėsi su kontraktoriais h 
tt. To paties klubo buvo ne sy
kį išrinktas prezidentu ir jį 
tvarkė gerai.

S. Aleksa buvo geros širdies 
žmogus. Ne vienas i Kuip- 
montą atvažiavęs kalbėtojas 
rado nakvynę po jo buto slo
gu ir malonų priėmimą. Jis ne
vieną paremdavo nelaimei iš
tikus. Nebuvo nei vieno paren
gimo Kulpmonte, kur jis ne
būtų buvęs. Jis lankė koncer
tus, prakalbas, mitingus. Be 
jo pagalbos kiek svarbesnio 
nieko Kvrlpmonte nebuvo su
rengta. Jis buvo pažangus 
žmogus, mylintis apšvietą ir 
turįs palinkimą ją platinti.

(Prisiųsta)

Apie Social Security
Klausimas: Ar gavimui 

social security senatvės pen
sijos turiu galutinai pames
ti darbą?

i Atsakymas: Ne. Gali pro- 
I tarpiais nedirbti ir gauti 
i senatvės pensiją. O kitu 
i laiku gali dirbti. Senatvės 
pensiją gali gauti net jei ir 
po biskį dirbtumei, bet tik
tai už tuos mėnesius, kurį 
mėnesį uždirbi mažiau $75 
po social security apdraus
tame darbe. Jeigu sugrįž
ti į darbą, privalai Social 
Security Administr a c i j a i 
pranešti, kad dirbi. Jie su
stabdys čekius. Kai vėl pa
mesi darbą, tai praneši 
jiems, tada vėl pradėsi gau
ti čekius.

Gavimas Laisvei naujo skai
tytojo yra būtina pareiga 
kiekvieno apšvietą branginan 
čio žmogaus.

Miss Betty Guest, narė 
Hotel & Restaurant Emplo
yes International Union, 

praktiškai įrodo, kaip gali
ma pagražinti savo kūną 
saulės spinduliais. Ji pikie- 
tuoja- valgyklą, kurios dar
bininkai streikuoja.

Klaidinga informacija
Antanukui reikalaujant, 

atitaisome
Lietuvių Komitetui Gyni

mui Sveturgimių buvo pra
nešta, kad Floridoj buvo 
suimti d e p o r t a v imui V. 
Paukštys ir Antanukas. 
Kadangi šio komiteto par
eiga rūpintis tokiais daly
kais, pagelbėti žmonėms to
kiuose atsitikimuose, jo val
dyba ats išaukime veikti 
prieš deportavimus, rugpiū- 

I čio 24, “Vilnyje,” paminėjo 
abiejų floridiečių vardus.

Dabar “Vilnies” redakci
ja gavo laišką nuo Antanu
ko, reikalaujant, kad tatai 
būtų atšaukta. Jis sako, 
kad jis nebuvęs areštuotas, 
ir mano, kad tas paskelbi
mas darytas kažin kokiu 
tikslu.

Kaip sakėme, Antanuko 
vardas minėta pasiremiant 
pranešimu iš Miami, Fla. 
Tai daryta gerais norais 
p a gelbėti jam, kaip ir 
Paukščiui. Jei ta informa
cija buvo klaidinga, LKGS 
valdyba apgailestauja ir 
šiuomi tai pataiso.

Pranešime dargi buvo sa
kyta, kad floridiečiai išme
tinėja, kad jų reikalais ki
tur nesirūpinama. Mūsų 
pareiga visiems tokiose by
lose padėti, vien dėl to ir 
buvo apie juos rašyta.

LKGS Valdyba

IŠ LIETUVOS
įvykdytas metinis durpių kasi- 
tro planas

Statybinių medžiagų pra
monės durpių Įm.onės šiomis 
dienomis įvykdė metinį durpių 
kasimo planą. Šiais metais 
durpių gamyba palyginti su 
pereitų metų tuo pačiu laiko
tarpiu išaugo daugiau kaip 
20 procentų.

A. Butėnas

Plečiamas butų fondas
PANEVĖŽYS, VIII. 15 d. 

Dešimtys miesto darbininkų ir 
! tarnautojų šeimų pastaruoju 
metu aprūpinti naujais erd
viais ir patogiais butais.

šiais metais miesto statybos 
-remonto kontora padare ka
pitalinį remontą daugiau kaip 
40 komunalinių namų.

Vakarinis fakultetas Kauno 
Politechnikos institute

KAUNAS. — Tarybų Lietu
vos darbo jaunimui sudaro
mos geriausios sąlygos moky
tis. Plątus darbo jaunimo vi
durinių mokyklų tinklas lei
džia jiems neatsitraukiant nuo 
gamybos įsigyti vidurinį mok
slą. Tam, kad jaunieji gamy
bininkai, baigę vidurinį mok
slą, galėtų toliau gilinti savo 
žinias, šiais metais prie Kauno 
Politechnikos instituto atida
romas vakarinis fakultetas, 
šis fakultetas ruoš mašinų sta
tybos technologijos ir puloš- 
tinių medžiagų mechaninės 
technologijos speciąlybių inži
nierius. J kiekvieną skyrių bus 
priimta po 25 studentus.

A. Grenda

Pasiruošta naujiems mokslo 
metams

KĖDAINIAI. — Rajono mo
kyklose šiomis dienomis už
baigtas pasiruošimas naujiems 
mokslo metams. Trisdešimt 
mokyklų vasaros atostogų me
tu atliktas kapitalinis remon
tas. Is viso jau sutvarkytos 3 
vidurinių, 10 septynmečių, 28 
pradinių mokyklų patalpos. 
Pilnumoje sutvarkytas mokyk
linis inventorius.

Skulptūros prie kelio
Asfaltiniu plentu iš Palan

gos į Klaipėdą ir atgal vyksta 
gyvas judėjimas. Daugiausia 
čia keliauja mūsų ir kitų bro
liškųjų respublikų darbo žmo
nės, atvykę pasilsėti į Lietuvos 
pajūrį.

Smagiai nuteikia poilsio at
vykusį žmogų ir kelionė plen-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

MACHINIST. Nt. shift. 4:45 P.M. ’ 
—12:45 A. M.. 5 nights. Lt. machine 
wk. Clean shop. Good working con
ditions. Apply Automatic Tempera
ture Control Co., 5212 Pulaski Ave., 
bet. 9—11 A. M. & 3—4 P. M. Ask 
for Mr. Slerdeck.

(183-185)
AUTO TRAINEES

4 young men to work in used car 
reconditioning department of the . 
largest Ford dealer in the area. 
Paid vacation and holidays. Hospi
talization. Excellent chance for ad
vancement. Phone or apply. Mr. 
Edward Barlow, Merchantville 8-220© 
before 11 A. M. RICE & HOLMAN. 
Moorestown Pike, Merchantville, 
N. J. (183-185)

AUTOMOBILE MECHANIC
Chevrolet. Exp. preferred. Good pay. 
Paid holidays. Vacation after 1 year

See Mr. Wenstrom.
COOPER CHEVROLET. INC.

7200 Park Ave., Pennsauken, N. J. 
__________________________ (180-186) 
AUTO MECHANIC. Exp. 5 day wk. 
St. wk. Good working conditions. . 
Apply in person. See Joe (Service • 
Manager). PACKARD BRYN MAWR < 
CO., Lancaster & Lee A ves., Bryn « 
Mawr, Pa.

_________________________ (184-186)' '
BAKER. 1st class, exp. on sweet 

dough, pics and danish. Steady wk. 
Good working conditions. Good pay. 
Apply in person or phone HO. 2- 
7536. COSMI’S BAKERY. 1231 Ore
gon Ave.
__________________________ (184-190)

NIGHT MAN for garage work. 
Parking and Washing cars. Prefer 
elderly man. living on pension. Must 
know how to drive. St. wk. Good 
salaf-y for right man. Apply in per
son. EDDIE’S MOTOR SERVICE, 
1615-1623 Snyder Ave. 
__________________________ (184-186) '

BAKERS. Bench hand and oven 
man for bread and rolls. Must be * 
reliable and steady. St. wk. good
working conditions. Apply in person 
or phone MARINELLI’S BAKERY. 
1020 So. 8th St., LO. 3-1347 10 A. 
M. to 12 Noon.
__________________________ (184-186)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER

Gen. housewk for 2 adults. Own 
apt. May >be couple, husband empl. 
elsewhere. Ref. req. Phone Medford 
7-4074 before 10 A. M. or evenings.

(183-189)

tu. Per kelis pastaruosius me
tus paplentėje įrengti skverai, 
gėlynai, poilsiui skirti dailūs 
paviljonai.

Šiomis dienomis netoli Pa
langos, prie plento iškilo gra
ži briedžio figūra. Iš gipso nu
lieta skulptūra užkelta anLak-. 
meninio stovo, iš kurio briedis 
tartum žvalgosi po apylinkes.

Tai — tryliktoji paplentės 
skulptūra, čia galima išvysti y- 
tarybinio kario, jūrininko fi
gūras, sportininkų — tenisi
ninkės, ir kt.

Naujų žemių įsisavinimas
MAŽEIKIAI. — Dideli plo

tai nedirbamų žemių šiais me
tais bus paversti derlingomis 
dirvomis bei ganyklomis rajo
no kolūkiuose. Vien tik Čapa- 
jevo vardo artelėje dirba ek
skavatorius ir greideris, kurie 
jau iškasė 70 kilometrų grio
vių. Melioracijos darbai pla
čiai atliekami “Jaunosios 
Gvardijos” kolūkyje.

J. Sadauskas

Indianapolis, Ind. — Bell 
telefonų kompanija sako, 
kad stre i k i e r i a i nukirtę 
penkias telefonų linijas. :

Chicago.—Buvęs preziden
tas Trumanas kaltino repu- 
blikonus už farmerių apįėi- 
dima. v.

Washington. — Valdžia 
svarsto Bulgarijos siūlymą 
panaujinti diplomatijos ry
šius su Amerika.

Laisvės koncertas bus lapkri
čio 8 d., 1953.

■ ■ ............................ II H'W ....... ’

:MATTHEW A.:
; BUYUS i
J (BUYAUSKAS) {

! LAIDOTUVIŲ « 1
; DIREKTORIUS I
I «
; 426 Lafayette St «
J Newark, 5, N. J. «
J MArket 24)172 «
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Grąsina šalinti iš 
buto veteranus

Du šimtai ir keturios šei
mos vis dar tebesiranda pavo
juje netekti dabartinio buto 
ir neturėti kur eiti.

Tos šeimos tebegyvena lai
kinajame veteranams varto
tame Manhattan Beach pro- 
jekte-barakuose. kur seniau 
gyveno 1,152 šeimos. Val
džia pasimojo tuos barakus iš 
ten prašalinti, bet vetera
nams neparūpino vietos iš ten 
prasišalinti. Tūlos tų šeinių 
išvažinėjo į kitus miestus. 
Kai kurios išgalėjo Įsigyti pa
togesnius butus ir savanoriai 
išsikraustė. Tačiau dar šim
tai kitų neišgali eiti i bran
gius namus, o prieinamomis 
romiomis negali gauti buto.

Kitas sunkumas gauti butą 
veteranams yra tas, kad jie 
jauni, dauguma su mažais 
vaikais. Tokiems keleriopai 
sunkiau gauti butą kitur. Tad 
jie kovoja prieš panaikinimą 
projekto. Valstijinė, guber
natoriaus Dewey’ paskirtinių 
Housing Division bando teis
mo keliu juos eviktuoti, vete
ranų šeimų gerovę stato že
miau biznio reikalų. Projek
to išlaikymui sustabdė pasky
ras.

‘Tyrinėjęs sveikatą” 
nebūdamas daktaru

Areštuotas Flushing real 
estatininkas Seymour Taubin 
einant Įtarimu, kad jis norė
jęs tvirkinti 15 metų mergai
tes. Jis buvęs isigavęs Į tūlos 
šeimos namus Hicksvįllėj kaip 
sveikatos inspektorius, “egza
minavęs” 15 metų mergaitę. 
Norėjęs “egzaminuoti” ir jos 
draugę, bet ta ištrūkusi, už- 
sižymėjusi jo auto numerį ir 
pranešusi policijai.

Daugiau Vietos Žinių rasite 
4-tame puslapyje

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Virginia 0-6125

•B

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI I
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except 'ITiurs. & Holidays

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone EVergreen 4-8174

Giedra ar audra, j pikniką 
važiuosime rugsėjo 20-tą

Brooklyniečiai ir iš visų apy-
linkių ši sekmadieni važiuosi 
me Į Great Neck, nes ten 
Įvyks bendras piknikas. Va
žiuosime nesiklausę oro pra
našo, koks bus oras. Ten yra 
patogi salė pažmoniui bile 
kokiame ore. O jei giedra, 
piknikaujama kur kam pa
tinka — gražiame sodelyje ‘ai 
salėje.

Plačios apylinkes yra pilnos 
j sodų ir erdvės, tinkamos pa- 
j sivaikščioti.

Piknike dainuos Aido Cho
ras, vadovybėje chorvedės 
Mildred Stensler. Taipgi Mil
dred vadovaus masiniam dai
navimui, kaip kad buvo Aido 
Choro surengtame piknike.

Great Necko, Brooklyno ir 
apylinkių lietuviai turės tikrai

Brooklyne nominavo 
negrą kandidatu i 
miesto teisėją

lewis S. Flagg, negras ad
vokatas, laimėjo demokratų 
nominaciją prieš esamąjį tei
sėją Benjamin H. Shor.

Shor buvo Impellitterio pa
skirtas teisėju. Visuomenė no
rėjo, kad ta vieta būtų suteik
ta negrui toje miesto dalyje, 
turinčioje dideli nuošimti gy
ventojų negrų. Piliečiai tei
gė, kad negrai, kaip ir visi 
piliečiai, turi gauti atitinka
mą atstovybę visuose valdžios 
laipsniuose. Tačiau Impellit
terio šalininkai atsisakė sta
tyti negrą, statė majoro pa- 
skirtinį Shor.

Flaggui pastatyti susivieni
jo Wagnerj remiantieji demo
kratai, liberalų partijos bal
suotojai ir darbininkų gru
pės. Sakoma, prisidėjo ir iš 
paties Impellitterio kempės 
tūri tikrai demokratiniai nusi
teikę demokratai, kurie pri
pažįsta, kad demokratija rei
kalinga ir praktikoje, ne vien 
tiktai kalbose.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6233

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. I., N. Y. 

i

6

kultūringą ir smagų pažmoni.
Pikniko vieta: Kasmočių 

sode, 91 Steamboat lto<;d, 
Great Neck.

Busas išeis nuo L. A. Pilie
čių Klubo, 280 Union Avė., 
Brooklyne, 1 :30 po pietų. 
Paskiau sustos, paimti susirin
kusius prie Lietuvių Kultūri
nio Centro.

Automobilistams
Pageidaujama, kad drau

giški automobilistai važiuoda
mi Į Great Nęcką užsuktų 
prie Lietuvių Kultūrinio Cent
ro apie 1 :-!5, kada iš ten iš
eis busas ir palauktų ji iš
leisti. Jei kartais buse truk
tų vietos, kad nuvežtų norin
čius i piknikąi važiuoti savo 
prietelius.

Rengė jai.

Queens balsavimai 
hpellitteriui 
pagadino nuotaiką

Queens apskritis buvo ta 
vieta, iš kurios Impellitterio 
rėmėjai tikėjosi labai daug. 
Tačiau pasėkos buvo jiems 
liūdnos. Wagneris toje ap
skrityje gavo 54,55'1 balsus, o 
I m p e 11 i 11 e r i s 40,5 3 5.

Toje apskrityje 1950 metų 
rinkimuose Impellitteris buvo 
gavęs didesnes daugumas ne
gu bile kur kitur mieste, šis 
pakitimas kai ką atbudino ir 
gal privers pagalvoti'. Atro
do, kad atbudo ir los apskri
ties lyderis Roe. Buvęs iš stip
riausių Impellitterio rėmėjų 
pirm nominacijų, rytą po no
minacijų pasisakė už Wagno
ri.

Balsai turi magišką galią. 
Jeigu darbininkai ir bendrai 
liaudis tą galią pavaitotų ap
galvotai ir pilnai, galėtų gau
ti kraštui nuostabių pagerini
mu. Q. V.

[—----------------------------------------------------------------

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Pirmas iš didžiųjų rudeninių parengimų, 

įvyks sekmadienį

Lapkričio 8 November
LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3.30 vai. po pietų

žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Visi iš anksto rengkitės- į. šį koncertą.

BŪTINAI TURITE JĮ PAMATYTI IR
‘ IŠGIRSTI

Šios Vasaros Medus
Bitininkas Končius pristatė Laisvei daug 

puikiausio šios vasaros gėlių,žiedų medalis. 
Tuojau įsigykite ir vartokite jį palaikymui 
savo sveikatos gerame stovyje.

Kvorta $1.25. Pusė galiono $2.50
Prisiųsti negalime, kreipkitės asmeniškai į 

Laisvės įstaigų ir apsirūpinkite medum orui 
atvėstant.

<r^<i

FILMOS
Roxy Teatre

Pradėjo rodyti naują filmą 
“The Robe”. Apie filmą pla
čiau matysime sekamose lai
dose. Pats pirmasis rodymas, 
dalyvaujant daugeliui pačių 
aktorių ir miesto aukštuome
nei. Įvyko rugsėjo 16-tos va
karą.

Pirmojo rodymo metu Įvyko 
netikėtas, negarsintas priedas. 
Ateinančią publiką pasitiko 
pikietuotojai, muzikantų uni
jos nariai.

Iš karto neteko sužinoti ne
susipratimo detAlių. Tačiau 
jau žinoma" tas, kad iš teatro 
atstatyti 26 muzikantai. Uni
ja sako, kad teatras neturėjo 
tam teisės, nes teatro su uni
ja pasirašytoji sutartis yra 
galioje dar metams laiko. 
Kaltina savininkus, kad jie 
vykdo lockautą.

Firma teisinasi tik panaiki
nanti scenos aktus.

Prie teatro buvo atsiųsta .40 
pėsčių policistų ir trys raite
liai, o 25 buvo pastatyti sau
goti, kad nesustabdytų trafi- 
k ą. Kor.

Raštai apie 
Rosenbergus

Angliškas darbininkų sa
vaitraštis The Worker rugsė
jo 20-tos laidoje pradėjo 
spausdinti seriją raštų apie 
Rosenbergus. Ši serija liečia 
ne tiek jau visiems žinomąją 
bylą, kiek jų visą gyvenimą.

Laikraštis New Yorke daug 
kur gaunamas ant standų šeš
tadieni ir sekmadienį.

S-s.

PATAISA
Masinis mitinga's už atšau

kimą Walter-McCarran įstaty
mo įvyks rugsėjo 2 7-tos po
pieti viešbutyje Diplomat, 
New Yorke. Vakar dienos 
Laisvėje paduotoji data yra 
klaidinga.

4*
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REIKALINGAS VYRAS
Bus išmokytas dirbimui ant Hyd

raulic Press. Patyrimas nereikalin
gas. Neviršaus 40 metu amžiaus.
Telefonuokite 8:30 iki 10 A. M.

Tel. PL. 7-6344
į (185-188)

SUPERINTENDENT
Dideliam apart, namui. Turi būti 

geras mechanikas. $229 j mėnesi 
pridedant 4 kambariu apart. ant 
pirmu ]ubu.

Kreipkitės tuojau i Ofisą:
2131 Wallace Ave., Bronx 

Mr. Miller ar Mr. Steinberg

MECHANIKAS, A-1
Prie Sheet Metalo

Patyręs prie įvedimo oro ištraukimo 
ir įtraukime sistemos.

WY. 2-3221.
(185-187)

METAL SPINNER 
TOOL & DIE MAKERS

Gera mokestis. Nuolatinis darbas. 
Geros sąlygos.

WASLEY PRODUCTS, INC.
Plainville, Conn.

Tel. Sherwood 7-2784
(181-185)

ASPHALT 
MEDŽIO &INGELIŲ VYRAI 

PATYRŲ PLYWOOD 
APPLICATORS 

ABELNAI $175.00 I SAVAITĘ 
DEL CAMRO 

111 ALVIL RD.. 
ELSMERE, DELAWARE 

TEL. WILMINGTON 3-6400— 
9 A. M.—5:30 P. M.

(183-187)

DIE MAKER
Jaunas ir Ambicingas

Reikalinga žinoti Die design. Pro
ga pakilimams. Puikus darbas.

Šaukite: 
WOrth 4-6554 
___ _ ________ (183-185)

KEPĖJAS

Dėl Pastry Kepyklos 
Sekmadieniais Nedirbama 

BRONXVILLE. N. Y.
Tel. MO. 8-0862 

___________________________(184-187) 

HELP WANTED FEMALE

MERGINOS
.MUNOS MOTERYS

Saldainiu Pakuotojos

BARRICINI CANDY

Atostogos; šventės. Duodame uni- 
formas. Linksma apylinka. Muzika. 
Grupinė Apdrauda. Ligoninės patar
navimai.

BARRICINI CANDIES
22-19 — 41st Ave., L. I. C.

Patogiausia Queens Plaza Stotis.

REIKALINGOS OPERATORES
Darbas prie Jackets ir Sijonų. Sek
cijom, nuo kavalkų. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:

B. J. SPORTSWEAR
58 Walton St., Brooklyn.

(4th floor)
Tel. STagg 2-7180

(185-187)

REIKALINGOS MOTERIŠKES
Galinčios rankom siūti.

PROGA
išmokti užlopimus ant rugs ii’ car
pets. 5 DIENŲ SAVAITE.

Kreipkitės:
L. I. CARPET CLEANING CO.

86-01 87th Ave., L. I. C.
(185-187)

REIKALINGOS PRESERKOS
Patyrusios ir be patyrimo. Dar

bas prie rupaus ar Šilko. Nuolatinis 
darbas. Geros darbo sąlygos. Mes 

suteikiame nemokamai trąnsportaoi- 
ją j mūsų New Rochelle fabriką.

STANLEY STORES 
2007 Boston Rd.,

(West Farms stotis) Bronx
, Ar

64 Drake Ave., New Rochelle
(185-189)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS—MOTERYS 
35-40 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

17—40 metu
Lengvas fabriko darbas. Sėdėti. 

Kreipkitės: 
AMERICAN AGENCY 

20 E. 42nd St., (arti 5th Avė.), 
N. Y. C.

(185-187)

REIKALINGA STONESETTER
Patyrusi. Reikalinga prie kostu- 

meriškų džiulcrių išdirbimo. Nuola
tinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės: '
TRES JOLIE

2028 McDonald Ave., Brooklyn 
(185-191)

REAL ESTATE
FAR ROCKAWAY. L. I.

Puikiausia vieta, arti beach. 3 
Rooming namai. Parduosime kartu 
ar paskyrai. Vieta praplėtimui, daug 
žemės. Geros jeigos—Prieinamai.

Savininkas FA. 7-9558
(183-189)

GLENHEAD — KAMPAS WALL
IR SCHOOL

3 miegamieji Ranch — Attached 
Garage. Kampinis lotas arti mokyk
los. RR, shopping.

GLen Cove 4-7328
(182-186)

Glendale, L. I., 7116 — 66th Place, 
2 šeimų atskiras mūrinis namas, 11 
kambariu. Gražus kiemas. Angliniai 
pečiai. Du išnuomojimai.

Kaina $12,500.
G L. 6-2012

(182-186)

JAMAICA, L. I. 
139-19 97th Avė.

8 kambarių kampinis namas. Leng
vai pertaisomas dėl 2 šeimų. Cent- 
ralinėj apylinkėj. Aliejum šildoma. 
Visi- moderniniai įtaisymai. Gara- 
džius. Namas Al stovyje. Skam
binkite:

OL. 8-1424
(181-185)

BALDWIN. Col. 10 kambariu. 5 
miegrūmiu. 1U maudynių, aliejum 
šildomas, 2 karam garadžius. Stora- 
džiui vieta viršuj, 125x150. Gerame 
stovyje, Cyclone tvora. Arti mokyk

lų, transportacijos ir .krautuvių. 
Bargenas—$16.000. Tel. BA. 3-2006.

(184-186)

FLUSHING — 25-33 Murray St.
2 miegrūmiai. ranch — atskiras 

mūrinis, 1 metu, 38x100. Skiepas, 
aliejus, garadžius. $17,800.

Tel. IN.' 3-2356

(184-188)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

<------------------------------------------
GROSERNE

Jackson Heights
Daroma geras biznis (40x100).

514> kambariai užpakalyje krautu
vės. 2 karam garadžius.

Tel. AS. 8-9850
(185-189)

MAISTO KRAUTUVE
Ideališka viela

1941 Amsterdam Ave. — Pilnai 
įrengta — įsteigta prieš 35 metus. 
i-BėstKreipki anifu..-u wwe bs

Tel. WA. 6-4145 
________________________ (185-189)

PARSIDUODA GAS STATION
Gera kampinė vieta.

Parduodamas iš priežasties ligos. 
(

654 Glenmore Avė.
Tel. AP. 7-9694

___________ _______________(185-189)
SUCCESSFUL SODA VENDING

Parsiduoda Machine Business
Savininkas Serga — $15,000.
Tel. CO. 5-0225 ar rašykite:

Box S-14, Rm. 830, 11 W. 42nd St.
New York City

(182-188) -- ■ -........ 1 . —

SKALBYKLA FLATBUSH
8323 Ave. N, kampas E. 34th St.
20 mašinų. Extractor. Dryer. Že

ma kaina (pamokysime bizniavoti).
Tel. NA. 8-9028

(184-186)

TAILORING — CLEANING STORE
20 metų kai įsteigta. $300 savai

tinių jeigu. Crown Heights sekcija 
1680 Bedford Ave. Prieinama kaina.

Tel. ULster 7-5501
__________ ________________(184-188)

LUNCHEONETTE
Parduodamas su nuostoliu

Greit parduodamas—ilgas lysas
2 kambariai užpakalyje.

162 Alabama Ave.
Tel. DI. 2-8809

į. (184-188)

6 pusi.-Lais ve (Liberty)- šeštad., Rugsėjo-Sept. 19, 1953

REIKALINGOS w
BINDERY GIRLS 1 1

Patyrusios- perforator vvirwslitch- 
Patyrusios—perforatoi - wirr>stitch- 

er- tableworker. Nuolatinis /darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

GOTHAM EBERT CO.
165 Williams St., N. Y. C. 
(8th fl.) Tel. CO. 7-2848

(179-185)

REIKALINGOS 
BEAUTY OPERATORES

Patyrusios pilnai mokančios. Nuo
latinis darbas. 5 dienu savaitė, va
landos 9 6. Gera alga. Uždara pir
madieniais. Kreipkitės:

ALBERTS VANITY
176 — 65 Union Turnpike 

Flushing Tel. JAmaica 6-1203 
(182-188)

CROCHET BEADERS

Patyrusios. Nuolatinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės:
ARAWAY EMBROIDERY
306 W. 38tlf St., N. Y. C.

(182-186)

MERGINOS
Fabrike darbininkės. Koja spausti 

preso operatorės. Nuolatinis darbas. 
Gera alga. Tuoj kreipkitės.

PRO VII) ENČE—NE W YORK 
FINDINGS, INC.

J.1* I knomiwl St N V

REIKALINGOS

ABELNAI DARBININKES
Patyrimas nereikalingas. Turi kal

bėti angliškai. 5 nuolatiniai darbai. 
75c j valandą pradžiai. Kreipkitės:

RITE GRADE C ORP.
307 W. 38th St., N. Y. C.

(183-185)

SLAUGES
Gimdymu rūmui ir operacijų rūmui.

Now York R. N. 12 M. 8 A. M.
Telefonuokite
ULster 4-1600

Mrs. Purvis
(183-189)

HAIRDRESSERS
Ar jums atsibodo jūsų dabartinis 

darbas? Mes jums mokėsime kiek 
jūs manote esate vertos. Štai nuo
latinis gerai apmokamas darbas. 
Dirbti linksmoje atmosferoje prie 
puikių klientų. Ateikite ar telefo- 
nuokite DABAR. V
PRIMO’S PERMANENT WAVING

46 Riverdale Ave.. Yonkers
Tel. YO. 9-8936 ar YO. 9-845.^

(183-18TJ
REIKALINGA ^7 

PLAUKU TAISYTOJA
Patyrusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų 
savaitė. Gera alga. Kreipkitės:

EDDY’S BEAUTY’ SALON
31-17 30th Ave., Astoria.

AS. 8-6698.
(183-189)

FINGERWAVER
Patyrusi. Nuolatinis darbas.

5 dienų savaitė. $70. Kreipkitės:
FREDERICK

215 —2nd Ave.. N. Y. C'.
Tel. AL. 4-2339

(184-186)

HAIRDRESSER
Pilnai patyrusi. Nuolatinis darbas.

Gera alga. Linksmos darbo sąlygos. 
PHIL’S BEAUTY SHOP 
231 E. 181st St., Bronx

Tel. FO. 4-8435
(184-186)

EMBROIDERERS
Patyrusios bullion—pearls. Aukš

tos algos, geros darbo sąlygos.
Kreipkitės:
HERTOLA EMBROIDERY CO.

17 E. 31st St., XZ Y. C.
(4lh floor)y

7 (1M-U88)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie geresnės line of 

Street dresses. Nuolatinis darbas, 
unijinė dirbtuvė, gera mokestis.

Kreipkitės:
BEATRICE DRESS CO.
20 Bergen St., Brooklyn

(184-188)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti operatorė, busy 

shop. Nuolatinis darbas. 5 dienų sa
vaitė. Aukšta alga, prisideda komi
sas. Kreipkitės:

GENE’S BEAUTY SALON
989 Nostrand Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 8-8544
(184-190)

REIKALINGA
STALŲ PATARNAUTOJA

Nuolatinis darbas. Gera Mokestis.
Geri tipai. Kreipkitės:

COLLEGE RESTAURANT
1279 ■— 1st Ave., N. Y. C.

(185-187)

REIKALINGA į J
STALŲ PATARNAUTOJA ’ 

Pilnam laikui. Valandos 11 A. M. 
iki 8 P. M. Gera mokestis ir geri 
tipai. Kreipkitės:

D. & H. RESTAURANT
81-01 80th Ave., Astoria

' (185-187)i




